
প্রথম প্রকাশ : অক্ষঘ্তৃতীয়া £ ১৩৫৭ 

প্রকাশিকার ঠিকানা £ 'হ্বপ্রিযা আবাস' দলপতিপুর (মিশ্রভবন ) 
পোঃস্খড়ার। মেদিনীপুর । 

মুদ্রণ £ স্ট্যাগ্ডার্ড আট প্রিপ্টাস+ 
১১৫এ, আমহাস্টণ ফ্রী, কলিকাতা -» 



দাহ! 

চলে গেছ দূরে তবু কোন্ সুরে ভ'রে দিলে এ হৃদয়, 
ঘুম ভেঙ্গে আজ সারা প্রাণ মন কেন ব্যাকুলতাময়। 

একটি রাগিনী তুলে ছিলে তুমি তারই সুর ভেসে ভেসে 

কি জানি কোথায় নিয়ে গেল মোরে কোন্ সীমানার শেষে ! 
মনের মুকুরে চেয়ে চেয়ে দেখি তব ধ্যানময় ছবি, 
তোমার কবিতা লহ লহ তুমি ওগে। প্রেমময় কবি ! 
ন্নেহভরে মোর বক্ষ-বীণায় তুলে দিলে ঝঙ্কার, 
অভিনব গান বাজালে নীরবে তুমি মহান্থরকার । 

তোমারি কবিতা, তোমারি তে। বীণা, তোমারি তো মহাবাণী। 
বোশেখের প্রাতে তুলে দিনু হাতে “অভিনব' গান খানি। 

অষ্টার চোখে বহু বেদনায় পুলকে অশ্রু ঝরে, 

সংগীত সেতো দেখে নাই চেয়ে কডু অনুরাগ ভরে ! 

সেহধন্ত 
গোপাল 





সূচীপত্র 

কবি কবিতা 

আশীর্বাণী £ 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক অভিনব 

ডঃ সর্বপল্লী রাধারুষ্ণন্ 

ইন্দিরা দেবী (আকাশবাণী ) 
এইচ. ওয়াই. সারদা প্রসাদ (ভাঃ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শদাতা ) 

জীতাপাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 
কাজী আহমেদ ঠসয়দ (পাক্-রাষ্রপতির গণ-সংযোগ অধিকর্ত। ) 
ডঃ ভ্রিগুনা সেন ( শিক্ষামন্ত্রী ) 

জীবলাই চাদ মুখোপাধ্যায় ( বনফুল ) 
শ্ীনরেন্ত্র দেব 

আশাপূর্ণ! দেবী 

জ্রীমজয় কুমার মুখোপাধ্যায় 

ডঃ শিশির কুষার দাশ (নিউইয়র্ক, আমেরিকা ) তোমার আশীর্বাদ 

অঞ্জলি খান 

দীপেন ভটাচাধ্য (চিত্র পরিচালক ) 
অধ্যাপক শ্রস্থকুমার দেব 

মিহির রঞ্জন ভট্টাচার্য্য 

বেন গজোপাধ্যায়...'অভিনব? কে” 

গুদ্ষদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

কবিশেখর কালিদাস রায়.চরৈবেতি-চরৈবেতি"" 

পদ্মুজ! নাইড় (প্রাঃ রাজাপাল ) 
মায়! বনু অভিনব... 



কৰি 

জমানব যিজ 

প্রীরণিৎ কুমার দাশ (রকুদাশ) 
জ্রবাধন সান্তাল 
শ্রমতী শিবানী দাশগুপ্ত 
জীতাচরণ ধর 
শ্রীমতী আভ। চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীধাদলচন্দর মাঝি 
স্রমরজম 

প্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রীচচ্ছন বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভ্ীজশোক বন 

দা 

শ্বিশ্বাজিৎ ঘোষ 

শ্লীন্বপন চক্রবতা 
শ্রীহবশাস্ত ঘোষ 
জ্রীভবানী প্রসাদ চক্রবর্তী 

ঞ 

পীরাধিকা মোহন বিশ্বাস 
শ্রীভগ, বা 
প্রবীর কুমার দেবনাথ 

ঙ 

শ্রবন ফুমার বন 

(চ) 

কবিতা 

'অন্ছেষা 
কবিতা! কিংগুক 

কালাস্তর 
তুমি আসবে বলে 
উপলব্ধি 
ফুটপাখের বাসিন্দা 
ভেবেছিলাম 
শেষ প্রশ্ন 
রেখাচিত্র 
মিলন 
আনাগোনা 

শেষ অন্গরোধ 
তুমি বলেছিলে 
জবাব 
গল্পকারদের প্রতি 
অস্গরোধ 

আমার প্রশ্ন 

অশ্রু নেই 
সন্ধানী 
রোয়াকে 
তুমি যেন 
সাগর চোখে 

ঠাই নাই 
একটি বেদনাদীর্ণ হৃদয়ের গান 
যন্ত্রণা মধুর : 
যাছুকরের ডায়েরী থেকে 
মরণউৎসব 
শরতে শিউলি মেই 
নির্ডেজাল মৃত্যু রজত 

পঙ্সাস্ক 
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(ছ) 

কৰি কবিতা 

শ্রন্থপন কুমার ঘোষ সাম্রাজা 
শুপ্রবীর কুমার মুখোপাধ্যায় ব্যর্থ প্রেম 
প্ররন কুমার অন্থুতাপ 
শ্রীপথের সাধী ([..টঘ..) পরিচয় 

শ্রমাশিকলাল চক্রবতী আমার গ্রামটি 
শীসতানারায়ণ সিংহ চুডডিক্ষ 
শ্বগোপীবজ্পভ গোস্বামী হারানো দিনের পিপাসা 
প্রণতি চৌধুরী অনন্ত জিজ্ঞাস! 
্বনাম গপ্ করুন নিয়তি 
শ্রভাস্কর নন্দী সার্থক নাম 
শ্রমাদিত্য বাগডী কাব্য যানসী 
মাঃ বিড় বুথা অন্বেষণ 
ই অর্ধেুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় হেঠাকুর কৰি 

্ট খোকার পন 

শ্রচিত্তরঞ্ন মাইতি বীরেশ্বর 
শঅক্ণচন্দ্র ভট্টাচাখ্য বাচা 
শ্রহু্গাশস্কর মুখাজী নীল আকাশের অভিযাত্রী 
শ্রশ্নকুমার পাল মিলন-তৃষা 
সরোজদেব মণ্ডল প্রেম 
অনিলকুমার সমাজছার (কাব্শ্রী) বিঙ্গ মানস 
শ্রমতী গীত! ভট্টাচাধ্য স্যন্ধ বীণা 
শ্রনিমাইচন্দ্র ঘোষাল স্মরের ভাকে 
অসিতবরণ পাল ডাক এসেছে 

জীমলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নজরুল 
শ্রীমহাবীর মাহাত বর্ষা স্থম্দরী 
রাধারমণ চট্টোপাধ্যায় অবদান 
গোলাম মহিষ্টঙ্গিন মণ্ডল জ্রযণ 

অখিল মজুযদার মহাজীবন 
লাষ্ট, বন্দ্যোপাধ্যায় খরা 

ত৭ 

৩৯ 

9৩ 

৪১ 

৪২ 

৪৪ 

৪5৫ 

৪৬ 

৪৭ 

৪৮ 

৪৯ 

€৫% 

৪১ 

৫৩ 

৫ 

৫৬ 

৫৭ 

৮ 

১৫, 

৬৬ 

৬১ 

৭ 

৮৮: 

গঠি 



কৰি 
জ্ীফেশবচন্ত্র চক্রবস্থী 
মধুহদন পাল 
গীলক্্মীকাস্ত ঘোষ 
শ্রমিহির কুমার ঘোষাল 
সন্তোষ কুমার বেরা 
নয়নরঞ্জন বিশ্বাস 
সথধীয়া লাহিড়া 
ভীজগজ্জীবন জান! 
ধ্ীহারাধল কর্মকার 
বংশীধর ঘোষ 
শ্রীঅরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় 
বিশ্বনাথ জে 
পূরবী চষ্টরোপা যায় 

বিপ্লব চটে পাধ্যায় 
প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায় 
আ্ীমদনমোহন ঘোষ 
সুকুমার নাথ 

অদ্দল পরকার 

'অসামাজিক' 
গ্রহিমাংশুশেখর জানা 

ধ্ীদিবাকর ঘোষ 
স্প্্ষনাড 

(জ) 

কবিতা 

কবিবর 
অবৈধ কাজ 

অজীকারে নামো 
জন্মদিনে 
নববর্ষের দীক্ষা 
পৃণিমার রাত 
আহ্বান 

“ক'এর কেরামতি 

সাঝের আশীষ 

একটি মৃতু 
স্বৃতি 

মুগনয়না 
সময় এসেছে 
শ্বৃতি 
কবে? 
ঝড় ওঠে 
একটি সাদা! গোলাপের 
কঙ্কাল £ কয়েকটি কচি 

হাড়ের পাপড়ি £ আর 
সবুজ মৃত্যুট1-- 
অন্থরোধ 

প্রত্যাশা! 

অবহেলিত জননী 
তুমি 
হদয় যখন দিয়েই ফেলেছি নে 
ঝ»ঞ্চার ঝঙ্কারে ূ 

সূর্য্য ফেলেছে পিক্ 
মণীষা ঘটক 
জীবনে বং লেগেছে 

৬৬ 

৬৭ 

৬৮ 

৬৯ 

১ 

৭২ 

৭৩ 

৭৪ 

৭৫ 

৭৬ 

৭৭ 

৭৮ 

৭৯ 

৮৩ 

৮১ 

৮ 

৮৩ 

৯৭ 

৮3 

৮৫ 

মা 

৮৭ 

৮৮ 

রি 

১২, 



কবি 

অতুল রঞ্জন দেব 

শ্রীঅজয়কুমার নাগ 
হাসি ঘোষ 
দীপক সেন 
গঙ্ষেশ কর 

রাঙ্থু চৌধুরী 

প্র. র. সা 

প্রভাত মুখোপাধ্যায় 

'চিরানন্দ 
শ্রনারায়ণচন্ত্র কোলে 
হুভাষকুমার মগুল 
শ্ীপঞানন প্রধান (অধুকর) 

জজমূলাধন ঘোষ 

(বৰ) 

কবিত। 

আমার আমিটা 
খেলা ঘর 
সাজাই শ্বয়ন্বরা 
তোমার জনক 

অতিথি বিরাগ 
হঃখের জোয়ারে 

সময় যদি যায় 
হমেরু থেকে নন্দাদেবী 
চিতেটার মৃত্যু 
নতুন প্রাণ 

আশারাণী সাহাকে 
মনোরমা রায়কে 
বেদনার কুঞ্জবনে 
আজও সে সহচরা 
আমর! ছুজন জানি 
আমায় তোর! সাজিয়ে দেরে 
পরিপৃরণ 
প্রাণের দেবতা 

বৈরাগ্য 
ভূলিও না »” 
শরুৎ 

শুভ য়াআয় 

সেদিন কত দুরে ? 
শ্ীস্মূল্যমোহন রায় মৌলিক....ঢাকাই ঘোড়ার গাড়ী 

৷ আবুল কালাম আজাদ 
অকুপকুমার মণ্ডল 

লাঞ্ছিত মানব কাদে শৃন্ত মানবতা 
কোথা বুকোদর- নাশো ছুঃশালন 

পনেরই আগস্ট 
নিঝুম সন্ধ্যা 
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কি 

দুবোধ সেল 

শ্রীনিশীখ ভড় 
কুষারী বকুল পোদ্দার 
বলাকা চৌধুরী 
সতাপারাঘণ ভ্রিষেদী 

ইলা সরকার 
অমরেজ দত 

নির্ঘল সেনগুপ 
জমান জিপ.সী 
নুধীরকুমার চন্দ 

ভ্রীধান্থদেব বন্দোপাধ্যায় 
জীঙ্গিলীপকুমার দে 
শচীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
দেবেশকুমার দাস 
শ্রীমতী রেএুক' চক্রবস্তী 
জীপ্রেষরগুন 
জগদীশচন্দ্র দাশ (পরাশর) 

জি, দেবাশিসন্ 

প্রীশক্তিপদ ভট্টাচাধ 
প্রলয় সেন 

দীপক চক্রব্তীঁ 
'মানিব শক্ষর ঘোষ 

(এ) 

কবিতা 

সহজ প্রত্যয়ে 
দূরে থাকে 
নীরব ইশার। 
চতুর্দশ পদী 
বাতের মেল! 
বসন্ত তিলক 
অন্তরালে 
অলন্ঞা 

কর্মী 
নেশা 
আগামী কাল 
বাসস্তি ! 

কাব্য ও কবি 
হিসাব নিকাশ 
শহরের প্রান্তে শেষ যাজা দেখে '" 
প্ররণে 
আরো আধুনিক কবিতা চাই 
তুমি 
নির্বাসিত 
ছুটি পাথর 
শব পোকা 

ওদের নাকি মানুষ বলে “২. 
আমি আর দৃ্নিশক্তি ফিরে পাব না 
হপ্পু জেধে আশার 

স্বৃতিপটে লেখা 
হোলি খেলা 
কর্তব্যের অপসৃত্যু 
আবার লিখব কবিতা 
চলো! যাই আদিষ যুগে 
বিফল বসন্ত 



কবি 

মানব শঙ্কর ঘোষ 

শ্রীজ্জয়কালী ভট্টাচাধ 

অমিয়কাস্তি ভট্টাচার্য 

শিবদাস চক্রবর্তী 
শ্রাহকুমার চট্টোপাধ্যায় 

নিরাপদ দত 

শ্রুদিলীপকুমার সেনগুগ 
ভশংকরনাথ সেন 
শ্রঅনাদিনাথ রক্ষিত 
বিপ্রবকুষার সেনগুধ 
বিজয়কুমার লস্কর 

বিশ্বনাথ ব্যানাজাঁ 

(উ) 
কবিতা 
বীণা বাছিনী 
অন্ধকারে সমিধ খুজি 
ভাব সম্মিলন 
প্রভাত 

দয়ার সাগর বিষ্ভাসাগর 

হায় নিজ্রিত ত্বদেশ ! 
অনাগত দিন 
এখানে কেউ নেই 
সকল পাওয়ার শেষে 

খোকার স্বপ্প 

করছি মোর পণ 

বিরহ 
স্য পরাতে 

ত্বাধীনতার দিন 

কয়েদী 
বেদন! ও উচ্ছাস 

সমাধি 
ছন্দপতন 
সায়ান্ছে 

আমি যে তাদেরই দলে 
এবার লও গো মোরে 
স্থির চিত্র 
নবীন 
শ্বৃতি 
হে পৃথিবী অশ্র মোছ! 

« মিলন 
অনৃষ্ত আওয়াছ 
নিমমণ রক্ষা 

লঙ্গী আবার ফিরেছে ঘরে .- 

পঞ্সোক্ক 

১৪১ 

১৪৩ 

১৬১ 

১৩৮ 

১৪০ 

১৩৪৯ 

৩৬ 

১৪২ 

১৪৫ 

১৫৬ 

১৪৫ 

১৪৯ 

১৪৬ 

১৪৭ 

১6৮ 

১৫১ 

১৫২ 

১৫৩ 

১৬৭ 

১৫৪ 

১৫৫ 

১৫৬ 

১৫৭ 

১৫৮ 

১৫১. 

১৬৪ 

১৬৩ 

১%৪ 



(ঠ) 

চবি কবিত। পত্রাঙ্ক 

ঠাজনিলবরণ মাহা স্থদুরের ডাক রঃ ১৬৬ 
প্রভাতরগরন ঘোষ ছন্দহীন ১৬৮ 
ৈমল ঘোষ প্রার্থনা ১৭০ 
ঈছধীরচন্দ্র মগুল আবার এসো কানু রঃ ১৭১ 
গীরীশগ্কর ভট্টাচার্য্য মতো ১৭২ 

খেই  ্ ১৭৭ 
শতৃন ১৮৪ 

ঈদিলেশখর মাহাত স্বপ ১৭৪ 
) নির্মলকুমার প্রধান বিগ্বাসাগর ” * ১৭৫ 
, বিবেক কামিল (কর্মকার) সম্ভাবন! *- ১৭৮ 
, কিশোরীমোহন নম্বর ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মদিনে ক ১৭৯ 
, বিমলচন্দ্র বাগানী অলঙ্ঘ্য সাগর ২1১৮১ 
 স্ামলকুমার রান। মিলল ১** ১৮২ 
॥ আজয়কুমার বেরা (টুরিষ্ট ) চিঠি ' ১৮৩ 
*« স্ৃবলচন্ত্র সামন্ত কবিকে র্ ১৮৫ 

॥ বলরাম চক্রবর্তী 8৪ রি 
নবজন্ম ; ৩০২ 

গ্রমতী ছবি নাগ এলো ফাস্তন : ১৮৭ 
শীয়ণালকান্তি দাম বালুর জীবন - ১৯, 
পীষুষকান্তি সিংহরায় শিশু : ১৯৫ 
অলকা রায় যদি জানতাম -* ১৯৬ 
নয়নকুমার রায় (অভাগা) তুমি সমূত্র আমি ক্যানেল - ১৯৭ 
যুখিক রায় অভিব্যক্তি | ১৯৮ 
স্ফালীসাধন ফৌজদার রল্যার উদ্দেশ্তে রি ২০* 
শ্রীলোমনাধ থে যন্ত্রণা - ২৯১ 
কেই চক্রবর্তী গান **. ২০৩ 
ঞদিলীপকুমার বাগ আগাহী তত ২০৪ 
হজন ভটাচাধ্য তিনটি জীবন স্বৃতি ১ ২০৬ 



কৰি 

'ভারতী ঘোষ (মৃক্তি ) 
শ্যামাগ্রসাদ দাস 
হরিসাধন পাইন 
জীবন সরকার 
শ্রীবিজয়কুমার মাজী 
শ্রীমতী মায়া মিশ্র 
অন্গপা দাস 

শুদ্ধসত্ব বন্ধ 
সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গৌর দাশ 
কিক! ঘোষ 

 বৈদ্যনাথ কু 
আশুতোষ রায় 
মঞ্জু মিত্র 
অমরনাথ বন্থ 
" নির্মলকুমার চক্রবর্তী 
কুমারী প্রতিমা সিংহদেও 
শ্রীবীরেশ্খর সিংহ 
স্বভাবচজ্্জ পাল 

সত্যেন্দ্রনাথ জানা 
সমর বন 
বিশ্বনাথ চত্রবত্তী 
শ্রীভমনচন্দ্র মাহাতো৷ 
ডাঃ এন. বের 

নারায়ণ মান্গা 
অমিতাভ দাস 
শ্রগোরা সান্তাল 

'কুফচন্ত্র দাস 
বিভাস মিজ 

(ড) 

কবিতা 
নবীন দিনের বার্তা 
রোদন ভরা এ বসস্ত 
শেষের গান 
চতুরালি 
বঞ্চিতা। 
সুন্দরী বর্ষা 
মৃতাও পায়না স্পশ যাদের 
প্বৃতি 
শেষ অঙ্ক_-গ্রথম দৃশ্ 
শেষ মনে 
রিক্তের কাঙ্গা 
অন্তহিতা 
তবুও সে আছে 
সনন্দ-কে 

কিছুটা আগুনের অপেক্ষায় 
ড্রপসিন 
পাইনি উত্তর 
নিধিকার সৈনিক 
মানবতার উপরে 
কেন? 
তারার আলোতে 

বৃষ্টি এলো 
চাই যে শুধু 
অশ্রু সম্বল 
মলয় 

সমু সৈকতে 
মুখঃ মুকুর 
অভিনব 
চল, একটু বেড়িয়ে আসি 

২১৮ 

২২১ 

খ্২৭ 

২২৪ 

২৫ 

কত 

খ২ণ 

২২৮ 

২২৪ 

২৩৬ 

২৩১ 

২৩৭ 

২৩৩ 

২৩৪ 

২৩৫ 

৮০১০ 

২৩৭ 



বি 
|জপীষকুমার জিবেদী 
বিশ্রী মহেন্ত্র সাহা 
|হুনীলচন্ত্র সেন 
|ভিবতোষ কুমার বাহ 
ণিক চক্রবস্তী 
পালকাস্তি বাম 
গয়াথ বাগ 

শরেন ঘোষ 
সামনাথ চক্রবস্তী 
ইরঞিতকুমার চক্রবন্তী 
য় দেব 
গাবিন্দচরণ মিশ্র 
গীর গোস্বামী 
[তোশ্বর চক্রবত্তী 
পিরালাল সাধক 
মীকাত্তিক দত্তরায় 
পীবিমলকু মার মৃখোপাধ্যায় 
ঈপৃর্ণেন্দু চক্রবর্তী 
চস চয়ুণ জে 
শ্রীধিকাশচজ্জ সামস্ত 
ভীরাধানাখ খাটুয়া 
ক্থনীলকুমার মুখোপাধ্যায় 
বিজয় বেরা 
শ্ীরাজকুমার রায় 

রে ১.৭, টা রি 
এ গনি ণঁ 

(5) 

কবিতা পত্রাঙ্ক 
মধাবিত্বে্ব ট্রাজেডী ২৩৯ 
চরণদার প্রতি ২৪১ 

দুই নারা ২৪২ 

স্বপপরাজোর থেকে ২৪৩ 

বাঘ ২9৪ 

বুহ্ুক্ষ বিদ্রো হী ২৫ 

উত্তাপ ২৪৬ 

গরমিল ৯৭৭ 

আলোর পিপালা ১৪৯ 

অভিশাপ ২৪৯ 

গোধূলি ২০ 

অভিযাত্রীকে ১৫১ 

গোধৃলিতে ২৫২ 
দেবতা । ২৫৩ 

পাওলিপি ২4 

ইডের উক্তি ২৫ 

আবির্ভাব ২৬৬ 

স্ঠি ১৫৭ 

নীলশাড়ী লাল চোখ: কোকিলকাঁলচুল ২৫৮ 
পঁচিশে বৈশাখ - ২৫৯ 

প্রত্যাশায় ২৬০ 

গোপনে গেঁথেছি মালা ২৬১ 

দয় যন্ত্রণা ২৬২ 
ছুরাশা ২৬৩ 
নিঃক্ষল প্রয়াস ২৬৪ 

২৬৫ 

দীর বুকে ২৬৬ 

২৬৭) 

৬৮ 



ফবি 

শ্রমাশীষকুমার গুপ্ত 
প্রশ্থপনকুমার মুখোপাধ্যায় 
শ্রীনবকুমার বায় (পলাতক) 
বিষ প্রামাণিক 
যতীন্দ্রনাথ বালা 
চিত্তরঞ্জন জোয়াক্দার 
উদয়ন ভৌমিক 
হ্রঅজিতকুমার মাইতি 
তরঙ্গ 
সমরিজিৎ দাস 

আছরের চক্রবত্ত: 
ীললিতমোহন সিন্হা 
দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
উ্য়শঙ্কর চট্োপাধ্যায় 
ইীবীরেক্ছনাথ মুখোপাধ্যায় 
শ্রঅশোককুমার চট্টোপাধ্যায় 
শ্প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

রণজ্িং দেব 
শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী কামিল্যা 

(কর্মকার) 
গুধচর 

শ্ররাধাকান্ত দাস 
গোপাশচন্দছ্র মিশ্র 

ছধীয় রায় 
জীরাষেশ্বর চক্রবর্তী 
রবিন্দকুমার দে 

(৭) 

কবিতা 

বৃত্ত 

রোমান্টিকতা 
প্রার্থনা 

অবলাদ 

কবিত। 

প্রেম 
কৌণিক 
মেহনতাঁ জনতা 
দেশের ভাক 

ফুলগুলো ঝরে 
বিচিদ্র জগৎ 
্বাধীন 
দৃ্টির ঘস! কাচে 
চল £ পৃথিবীর জনতার সাথে 
ব্লাউজ 

রামমোহন 

বালুচর 
লঙ্কার বাঝ 
প্রস্তুতি 

ভালবামি মনোরম ০০ 
ফুলপরী 
গুপ্তচর 
প্রেম 
বর্ষশেষ 

শেষের কবিতা! 
প্রাত্যহিক 
কত না কত কথ! 
ছ্সাব 

প্রান 

২৬৪৯ 

২৭৬ 

২৭১ 

হ৭২ 

০ 

হ্৭ঙ 

হণ, 

এ 

২৭৮ 

২১৯২ 

২৮১ 

০১ 

খস+ 

টে এ 

৮৭ 

২৮৬ 

২৯২ 

২৮৬ 

দেগ 

০৮ 

২৪৯৪ 

২৮৯ 

২৪৯৩ 

১৬ 

২৯৪ 

২2৬ 

২৪৭ 



(ত) 

কৰি করিত 

্রীরবি ওপ্ত রাত 

প্রীমতী করুণাকণ! দাস অপ্রমেয় 
স্-্্মো দে মিতালী £ জল্ছবি 

্যমহুদ্দর আগরওয়াল! “শরদ' হাবুবুড়ে। 

জগ্াথ বিশ্বাস বহরমপুরের স্বৃতিতে 
প্রতারাপদ মিশ্র তুমি 
কষা গুহ গোলাপ 

শ্রীরঞ্িতকুমার প্রধান নীপ্চি 

শ্রীহরেরাম পাজা প্রার্থনা 

প্রীরণজিংকিশোর ভক্ষিশাস্তী 

বেদাস্ততীর্থ মন্মনাভব 

জ্ীমতী পুষ্পরাণী ভক্তিভারতী 
সাহিত্য সরশ্থতী অআইঈ 

শ্রীমতী মায়া মিঅ কবি পরিচিতি 

পঞ্রাঙ্ 

৩১৫ 

৩১৭ 



॥ ছাড়পত্র ॥ 

ফুল ফুটুলো শেষে । আলোক-তৃষ্ণ-জরোজরো, প্রকাশ কামন। থরো 

থরো ফুল-কুঁড়ির স্বপ্প সফল হ'লো! দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এমনি এক বৈশাখী দিনে, 
নববধারস্তে, শুভ অক্ষয় তৃতীয়ায়। বাসন্তী হাওয়ার মতই উন্মনা হয়ে উঠেছে 
অনেকেরই মন প্রকাশমান কুঁড়ির বার্তা জানবার আকুল আগ্নহে। কিন্তু 

উপায় ছিল না-চরম অর্থনৈতিক সংকট, নানা অপ্রত্যাশিত সমস্যা, বাধা 

বিপত্তি, উদ্ভোগীর অভাব ব্যাহত করেছিল শ্ফুটনোন্মুখ কুঁড়ির অগ্রগতিকে, 

তার প্রকাশকে। তাই 'অভিনবর প্রকাশ ঘটুলো অত্যন্ত বিলম্বে য/ 

প্রত।ক্ষারতদের মনে হৃষ্টি করেছে নৈরাশ্ট ও অসহিষ্ণুতা । আজ প্রকাশের, 

আনন্দ-লগ্রে সমস্ত ক্রটি স্বীকার করে নিয়ে বিদগ্ধজনের কাছে ক্ষম। প্রার্থন। 

করছি সবিনয়ে। 

“অভিনব” এখিয়ে এলে! তার নিভৃত মনের মাধুরী মেশানো সঞ্ম-সম্ভার, 
নিয়ে। হৃদয় তার দুরু-ছুক : এ সম্ভার দেবার মতো তো! 

ংলা সাহিত্যে, যা রবীন্দ্-মাইকেল-শরৎ-বঙ্িয প্রতিভার ছায়ায় পরিপুষ্ট 

সার্থক সংযোজনের মতো বড় দুঃসাহসিকতা আমরা পোষণ করি একথ| বলার 

ধুষ্টতাও নেই । তবু কেন এই স্থষ্টি গ্রচেষ্টা! অন্তরের অন্তর্পোকে প্রকাশ- 
কামী ব্যাকুল এক ব্যক্তিত্বের বসতি--বিশ্বের দিকে দিকে তার বিচিত্র 

ত্বাক্ষর। এ” কাব্য-প্রচেষ্টা তার-ই অন্ততম, সার্থক না হলেও ক্জনপ্রয়াসী। 

বাংলাভাষা, সাহিত্য ও চিস্তাধারা! যথেই সমৃদ্ধ বলেই, বিশ্বের শ্রেষ্টভাষা ও 

সাহিত্যের অন্ততম বলেই বাংলাদেশে পত্র-পত্রিকার এত প্রাহুর্তাব_-এত 

প্রাবন। এ" প্রাবন শ্বাভাবিক। আমাদেরও প্রচেষ্টা, নবীন ও প্রবীণের 
মিলনকেন্দ্র রচনার প্রয়াস স্বাভাবিক, আত্মপ্রকাশের একআ সংকলন 'অভিনব' 

ক্বাভাবিক। আমাদের এ প্রচেষ্টা কতখানি সার্থক, সে বিচারে আমর! অক্ষম 
কিন্তু এ প্রচেষ্টা বদি অন্ততঃ 'অভিনব'র লেখক-লেখিকাদের অভিনন্দন ধন্ত 



২ অভিনব 

হয়, তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি-শুভেচ্ছা-ৃপ্য ভার বাতাবরণ স্থট্টি করতে সমর্থ 
হয়, তাহলেই আমরা তৃপ্ত । 

বাংলা কাব্যজগতে নবব্রতীদের শুক সাধনার ফক্তপারাকে আবিষ্কার করার 
সদিচ্ছাতেই “অভ্িনবর জন্ম। অনেক লেখক-লেখিকাই এতে প্রথম 
আত্বাপ্রকাশ করছেন, অনেকেই ছন্নামে। সকলকেই সাদর আমদ্ত্রণ 
জানিয়েছি আমরা, ভাদের লেখা প্রবীনদের সাথেই মিলিয়ে প্রকাশিত হয়েছে । 
এবং আমরা লেখার উতকর্ষতার হিসেব না করে লেখার প্রা্থি অনুযায়ী 
ক্রমানসারে ছাপার কাজ চালিয়ে গেছি এবং কাব্য-সজ্জা পক্ষপাতছুষ্ট হয়নি । 
ধু কিছু কবিতা কিছু পরিমাণে সংশোধিত হয়েছে । আমি সমস্ত লেখক 
লেখিকাদের পারস্পরিক পরিচয়ের দায়িত্ব নিয়ে শ্রীমতী মায়া মিশরের মাধামে 
একটি সংক্ষিথ পরিচিতির অবতারনা করেছি । জানি না এ পরিচিতির 
মধ্যায় সাধারণ রসগ্রাহীদের কেমন লাগবে। তবু আমার সাধ্যানুযায়ী 
ম্পাদক ও নংকলকের কাজ করেছি, সমঘ্ধ ও শ্রম দিয়েছি, যতদুর সম্ভব ক্রুটি- 
বিহীন করার চেষ্টা করেছি । সম্পাদনা করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞত1 লাভ 
চরেছি তার পরিমাণ অসামান্য ও আজীবন অক্ষয় হয়ে থাকবে শ্বর্তির 
গাণ্ডাবে। তবু আমার এ সম্পাদনার মূলে ধার প্রভাব, প্রেরণা শত 
নরুৎসাহের মধ্যেও পথ চলার আলো দেখিয়েছে গতিবেগ সধারিত করেছে, 
সই পণ্তিতগ্রবর ৬ জিপুরাচরণ মিশ্র বিষ্তারত্ব মহাশয়ের পবিত্র স্তির প্রতি 
্ধার্খ না জানালে আমার এ ভূমিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ইনি আমার 
রম শ্রন্ধাম্পদ পিতামহ, সম্পর্ক রক্তের । বিস্ঠারত্ব মহাশয়ের আদি নিবাস 
ইল মেদিনীপুর জেলান্তত শ্রীমস্তপুরে (খাসবাড়)। জন্মঃ শুভ অক্ষয়- 
চতীয়া ই ১২৭২ বঙ্গাৰ এবং মৃত্যু £ ১৯শে আবাঢ £ ১৩৬৮ বঙ্ান্ধ। যৌবন- 
ঢালে ইনি সমগ্র ভারতঘধ পরিভ্রমণ করেছেন, তীর্থ হ'তে তীর্ধান্তরে, দেশ 
'তে দেশান্তরে। এর জীবনযাত্রা ছিল সত্যের আলোকে বিধৌত, পবিশ্র 
ছল মানসলোক, ছিলেন পুন্তক্োক ঈশ্বরচন্্র বিস্ভাসাগরের সারিধ্যযুক্ত। 
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মিখ্যাচরণ ছিল এর প্রকতিবিরুহ্ধ, ছিলেন একান্তভাবে শান্তিকামী নিরহষ্কারী 
ব্রাহ্মণ, দীক্ষিত মন্ত্রশিত্ক রেখে গেছেন প্রায় ছু'হাজার। নিয়মিত পৃজাচ্চনা 

ছাড়াও ইনি কিছু কিছু সাহিত্যচর্চাও করতেন এবং ফসলম্বরূপ তার লিখিত 

পুস্তক প্রায় পাঁচখানি আজও বর্তমান। ইনি ছিলেন নিরোগ, স্বস্থ-সবল 
কাস্তিমান দীর্ঘদেহের অধিকারী । অন্থখ এর ধারে পাশে ঘেষতেও পারেনি । 

ইনি আমাকে ভার কৈশোর-যৌবনকালের গল্প বলতেন রঙগিয়ে, উৎসাহ 

দিতেন দেশভ্রধণের, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার নিখুতি বর্ণনা । হঠাৎই ইনি 

অস্তহিত হলেন-_-ছুই পুত্র শ্রীহ্ধাংশুশেখর মিশ্র আর তারাপদ মিশ্র এবং 

নাতি-গোপাল, গোবিন্দ, মুকুন্দ আর তাপস মিশ্রকে ফেলে রেখে। মৃত 
কালে এর বয়স ছিল প্রায় একশ বছর। পিতামহের হঠাৎ মৃত্যুতে আমার 

পিতা শ্রীযুক্ত সুধা ংশুশেখর যি খুবই ভেঙ্গে পড়লেন। পিতামহের মাতুলালয় 

হ'ল এই দলপতিপুর গ্রাম, সেহেতু তার সময় থেকে অর্থাং একশ বছর ধরেই 
আমাদের নিবাস দলপতিপুর গ্রাম । পিতামছের মামীমা শ্রীযুক্ত! বসনবালা 
চক্রবর্তী মহাশয়! এখনও জীবিতা এবং তিনিই বর্তমান সম্পাদক ও সম্পাদক- 

ভ্রাতৃগণের পালনকণ ছিলেন । আমাদের প্রতি এর নেসাহুগ্রহ অপরিসীম, 

ইনি আমাদের মৃত্তিমান কল্যাণময়ী পরমপৃজ্যা জননীন্বরূপা | পিতামহের 
ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত আদিত্যচরণ মিশ্র মহাশয়ও এই সেদিন বিজগ়াদশঙ্গী 

(১৩৭৪ ) তারিখে লোকাস্তরিত হলেন। তখন “অভিনব” সংকলনের কাজকর্ম 
চলেছে এগিয়ে । আমরা এর লোকান্তরনে পুনরায় শোকবিহ্বল হ'লাম। 

ংকলনের কাজ হ'ল ব্যাহত। আমার ভগ্নিপতি সাহিত্যোৎ্সাহথী 

শ্রম্বদেশরঞন চক্রবস্তী ও শ্রীবলরাম চক্রবত্তাঁ, বন্ধুবর শ্রীবাস্থদেব সাতরা, শ্রদ্ধেয 
শরেছপদ মিগ্যা, ত্বদেশরঞ্জন মাইতি, শীপ্রছাৎকুষার মিগ্যা, শ্রতপনকুষমার মিষ্তা, 
দীপককুমার ঘিদ্যা, খড়ারের শ্রবিশ্বনাথ দঘে-র এসময়ে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা 
দান বর্তমান “অভিনব” প্রকাশনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তাই এদের 

নকলের প্রতিই রইল আমার আস্তর্িকতা, সন্ধদযর়তা ও কৃতজ্ঞতা । 
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আমাদের এই ক্ষুত্র গ্রচেষ্টারস্তে বাংলাদেশ তথ বহিরিছের গুণী-জ্ঞানীজনের 
নিকট চেয়ে পাঠিয়েছিলাম শুভেচ্ছার্ধাদ। তারা অকুষ্ঠিতচিত্তে তা 
পাঠিয়েছেন কত্ত, দীন সম্পাদককে । কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বিনীতভাবে 
জানাই যে সমন্ত আশীর্বাণীর স্থান সপ্কুলান করে উঠতে পারিনি আমি। 

তাই শ্রদ্ধানতচিত্তে তুলে নিই বঙ্গকবি শ্রীশাস্তশীল দাশ, শ্রগোপাল ভৌমিক, 
্ীশরচ্চন্্র চাক (পঃ দিনাজপুর “খাট্িকথা” পত্রিকার সম্পাদক) মহাশয়ের 

আলীষবাণী। এছাড়া আশীষবাণী পাঠিয়েছেন শ্রীযুক্ত রবি গুপ্ত ( পণ্ডিচেরী ) 
ভঃ স্বশীল রায় এম-এ. ডি, ফিল (কলিকাতা), শ্রাঅমিতাকুমাকী 

বন (0০/0. 10, 4৯. 0০ 8০056, ওত 1061171-48), শ্রবিমলরগ্রন চক্রবত্তী 

(4. 00. 7.70081015), সাহিত্যিক শ্রনচিকেতা ভরঘ্বাজ (কলিকাতা ), 

ভঃ স্থধীরকরণ ( অধ্যক্ষ, বালুরঘাট কলেজ, পঃ দিনাজপুর )। সকলেরই গ্রীতি 

আমার ভাবী-জীবনের পাথেয়ক্ূপে রইলো সযত্বপঞ্চিত। সকলকেই. জানাই 

আমার কৃতজ্ঞতা, আমার শুভেচ্ছা, আমার নমস্কার, আমার প্রণাম। বয়সে 
আপনাদের চেয়ে আমি ছোট--অনেক ছোট, বাস্তবাভিজ্ঞতা শৃন্ত, সাধারণ 
কলেজের ছাত্র, দীনাতিদীন, বেকার, হতভাগ্য তেইশ বছরের যুবক । 
কাগজের বুকে আচড় কেটে কেটে কলেজের ক্লাস কামাই করা ছাড়া কিইবা 
করেছি আমি! ছাপার কাজ চলাকালীন বিরাট অর্থসংকটে পড়ে স্ত্রীর 

গায়ের অলঙ্কার এবং আমার প্রিয় বিলাসন্ত্রব্য নিংশেষ তো করেছিই, এ সংগে 

য। ক্ষুধার অক্প যোগায় সেরূপ যৎকিধি'ৎ কুষিজমিও হস্তান্তর করতে হয়েছে। 

তবু এখনো আমি বিবিধ খরচা বাবদ্ প্রায় ছু* হাজার টাকার খণভারে 
আবদ্ধ। এর জন্য দীন সম্পাদকের ভবিষ্যৎ দিনগুলি কেবল অশ্রসম্বল হয়ে 
উঠবে কিনা কে জানে! 

পরিশেষে আমি আরো কয়েকজন সক্রিয় সাহায্যকাত্ীর কথা উল্লেখ করবো 
সকতজ্চিতে। এ সংকলনের বহ কবিতা-ই সংশোধন ও পরিমার্জন করে 
দিষেছেন প্রিয় বিবেকদা (শ্রবিবেক কামিল্যা, কন্মকার ) ও প্রিয় নন্দদা! 



অভিনব ৫ 

(ডাঃ শ্রনন্দলাল বেরা )। এদের সাহিত্যিক সাহাধ্ায আমার স্বভিতে 

উজ্জ্প হ'য়ে থাকবে । আর শ্রীতুক জানকীনাথ কর্মকার । এর পুত্র প্রমান 

গোলক ৪ কণ্াদ্বয় কুমারী কুষ্ণাপ্ী ও বীনা! আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী । শুধু 
জানকীবাবুই নন, এর জ্ঞোষ্টপুত্র তপনও আমায় উৎসাহিত করেছে। 

সংকলনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে এদের শিক্ষাদানের ক্রটর জন্য আমি 

ছুঃবিত। মনম্ৃকা উচ্চ বিগ্ভালয়ের হেডপত্তিত শ্রদ্ধেয় কাকাবাবু শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু 
মিশ্র, চন্দ্রকোনা জীরাট উ: মাঃ বিদ্যালয়ের হেতপপ্ডিত মাতুল শ্রীঘুক্ধ মঙ্গলাচরণ 

১ক্রবত্তী ( কাব্যতীর্থ), খড়ার শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক শ্রীম্নীলকুমার 

মণ্ডল, বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক যথাক্রমে 

মুক্ত স্ধীরচন্দ্র চক্রবন্তাঁ ও শ্রীযুক রেহুপদ ভট্টাচার্য্য ; অ্ছেয় শ্রীগোষ্ঠবিহাৰী 
বর্ধণ ও শ্রীশচীন্ত্র কুমার বর্মণ (১৯৮ নং কেশব সেন স্ট্রীট, কলিঃ-৯ ) মহাশয়ও 

আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছেম। আর ঘাটাল রবীন্দ্র শতবাধিকী 

মহাবিদ্যালয়ের বাংল বিভাগের অধ্যাপকণয় শ্রীযুক্ত স্থকুমার দেব ও শ্রীযুক্ত 
গ্রীতিশংকর চৌধুরা যেন তাদের অবাধ্য ছাত্রের পাঠ্যাবহেল! ক্ষমাহুন্দর 

দৃষ্টিতে দেখেন । 

সমাপ্তির কালে আমি সমস্ত ক্রটি স্বীকার করে নিয়ে পাঠক ও 

শুভানুধ্যামীদের, লেখক-লেখিকাদের, বন্ধুজনদের, আম্মীয়-অনাত্মীয়দের, 
জ্ঞানীগুণীজনদের, পরিচিত-অপরিচিতদের, নিকট ও দুরবর্তাদের আন্তরিকতা 
ও সহানুভূতির কথা ন্মরণ করে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাদের নিকট “অভিনব 
ছাডপত্র চেয়ে নিচ্ছি । জয়হিন্দ, | 



-আশীষ ধাদের সায় মোদের-- 

অঙ্িনব 

এসো নৃতন-_-এসে! অভিনব-_ 

প্রতীক্ষা। যে করছি তোমার তরে, 
আনন্দেতে তোমার কথাই কব 

অবাজানে! বীণ। তোমার করে। 

শুনাও তুমি মোহন নৃতন সুর, 
সত্য হয়ে আম্মক স্থৃস্ঘপন, 

কাছে আনে! সোনার সে সুদূর। 
মহাতরুর বীজ কর বপন । 

উল্লসিত হউক বঙ্গভূমি 
অমৃতের হও বার্তা-বহ তুমি । 

শ্রীকুযুদরপ্তীন মল্লিক 

কল্যাপবরেষুং 

অগ্ত চিঠি পাইয়া খুব আনন্দিত হইলাম । আপনার "অভিনব 

সত্যই অভিনব সুন্দর হোক। ইতি--শুভাকাহ্ধী 

শ্রীকুমুদরঞ্জন 



অভিনব ৭ 
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কণ্ঠ গাহিলে হয় নাকে। গান 

যদি নাহি গাহে প্রাণ। 

আাম্মা না দিলে শুধু হাতে করে 

দেওয়া কডু নহে দান ॥ 

পরম গ্রীতিবরেষু, 

তোমাদের অভিনব কাব্য সঙ্কলন প্রকাশের প্রতি জানাই 
অকু অভিনন্দন । শুভেচ্ছা রইলো । 

ইন্দির'দি (আকাশবানী ) 



৮ অভিনব 

সণাল লল্ী লস্তিলালয় 

নঙ্ শ্িী--৫2 
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কল্যাপীফ়েঘু 
তোমাদের অভিনব সংকলন পরিকল্পনার কথা জেনে কিছুট। 

বিশ্মিত হলাম। তোমাদের প্রচেষ্ট অভিনব তাতে সন্দেহ নেই। 
বিশেষ ক'রে ঠিকানায় দেখছি ফেগ্রামে কাধ্যালয় সে-গ্রামে 
পোস্টাপিস নেই। তাতে বায় আসে না এবং আসেও নি; মানুষ 
আছে দলপতিপুরে । মানুষ আপনার কাজ করেছে। শুভেচ্ছ। 
জানাই এ কর্মে সফল হও । কাগজে বোধ হয় দেখেছ যে আমার 
শরীর অসুস্থ । সেই কারণে এই কয়টি ছত্বের মধ্যে আন্তরিক শুভ 
কামন। জানিয়েই পত্র শেষ করলাম । তোমার কল্যাণ হোক । 

তোমাদের শুভার্থী 
তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় 



অভিনব ্ৈ 

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় শিবির ঃ 
সম্পাদক, দৈনিক বস্ুমতী ১৩২, নগেন্দ্রনাথ রোড, 

কলিকাতা ২৮ 

শ্রীগোপালচন্দ্র মিশ্র 

'শ্লীতি ভাজনেষু 
সংকলন জগতে আপনারা এক ছুঃসাহসী কাজে এগিয়ে 

এসেছেন, যদ্দি এট! সার্থক করতে পারেন, তবে নিঃসন্দেহে একটা 

বড় কাজ হবে । আশাকরি দেশ-বিদেশের কাব্যগ্রন্থ থেকে এবং 

বাংল] কাব্য সঙ্কলন গ্রন্থ আপনাদের সাহিত্য চেষ্টায় এক নতুন 

কত্তিরপে পরিগণিত হবে। 
আমার অভিনন্দন জানবেন । ইতি 

শুভার্থী 
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 
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ভাগলপুর 

শ্রীগোপালচন্দ্র মিশ্র সমীপে 
গ্রীতিভাজনেষু, 

আপনার ১৩।১১।৬৭ তারিখের চিঠি পেলাম । আপনি স্বদেশের 
এবং বিদেশের কবিতা সংকলন করে প্রকাশ করছেন জেনে আনন্দিত 
হলাম। আপনার প্রচেষ্টা সফল হোক এই কামনা করি। ইতি--. 

ভবদীয় 
শ্রীবলাইচাদ ঘুখোপাধ্যায় (বনফুল ) 



অভিনব ১১ 

৭২, হিম্তুস্থান পার্ক কলিকাতা-১৯ 

শ্রীগোপালচন্দ্র মিশ্র 
মান্তবরেষু, 

আপনার পত্র পেলুম। ধন্যবাদ। আপনার সম্পাদিত কাব্য 
সংস্কলন যাতে সবাঙ্গ সুন্দর হয় এই কামন! করি। 

নত 
নরেজ্দ দেব 

ফ্যাট নং ২৮, ব্লক নং ৩, 
শাগূর্ণ দ্বী ২৮1১ এ, গড়িয়াহাট রোড, 

ৃ কলিকাত1-১৯ 

মাননীয়েষু 
আপনারা এক খানি “সারা বিশ্ব কাব্য সঙ্কলন' প্রকাশের 

আয়োজন করেছেন জেনে খুশি হলাম। এই “অভিনব? কাব্য 
গ্রশ্থখানির সবাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। শুভেচ্ছা গ্রহণ 
করবেন। ইতি নমস্কারাস্তে , 
শ্রীগোপালচন্দ্র মিশ্র সম্পাদক আশাপূর্ণ৷ দেবা 

“অভিনব 
মুখ্যমন্ত্রী 
পশ্চিমবঙ্গ 

মেদিনীপুর জেল! থেকে শ্রীগোপালচন্দ্র মিশ্রের সম্পাদনায় এবং 
অভিনব সংকলন কার্ধালয়ের উদ্যোগে বাংলা কবিতার একখানি 
স্ববৃহৎ সংকলন গ্রস্থ প্রকাশের আয়োজন চলেছে জেনে আমি 
আনন্দিত হলাম। আমি এই প্রকাশমান সংকলন গ্রন্থের সু 
প্রকাশ কামন। করি এবং সম্পাদক ও কর্মীবুন্দকে গ্রীতি ও 
শুভেচ্ছা! জানাই 



১২ অভিনব 

সকল দেশের সাহিত্যেরই আদি জননী কবিতা এবং মানুষের 
চরিত্র ও মনন সংগঠনে কবিতার প্রভাব কম নয়। বাংলায় কাব্য 
সাহিত্যের ইতিহাস এক হাজার বৎসরেরও বেশি পুরাতন এবং 
বাংলা কবিতার ভাগার খুবই ন্ুসমৃদ্ধ । এই কাব্য সাহিত্যের 
প্রত্নিধিমূলক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ সহজসাধ্য নয়। সেদায়িত 
ধারা গ্রহণ করেছেন তার! বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি নিষে সে কাজ 
সম্পন্প করবেন এই প্রত্যাশা আমি করি। তাদের উদ্ভোগ 
সংবাংশে সফল হলে তাদের প্রস্তাবিত নুবৃহৎ কাব্য সংকলন গ্রস্থের 
প্রামাণিক মুল্য অনেক বেড়ে যাবে এবং বাংল। সাহিত্যের ইতিহাসে 
এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন বলে পরিগণিত হবে। 

স্বাঃ শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 

177 1১৭ &০ 8705, 477) 01695963106 
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তোমান্ন আশাবাদ 
নতুন পাতায় বারেবারে ভরে গাছের পুরোনো ডাল 

এইতো৷ তোমার আশীর্বাদ । 
একই আকাশ পৃথিবীকে জড়িয়ে আছে অনন্ত কাল 

এইতো! তোমার আশীবাদ। 

একই হঃখে বইছে বাতাস, একই ব্যথায় পাহাড় স্থির 
একই স্থুখের উৎস থেকে জীবন মৃত্যু ছুটি নদীর 
শ্রোত বইছে, কখনও ক্ষীণ, কখনও উত্তাল 

এইতো তোমার আশীবাদ। 



অভিপব ১৩ 

একই মেঘের বৃষ্টি আসে, একই গানের অসংখ্যতাল 
একই মানুষ জন্মনিচ্ছে প্রতি রাতে, প্রতি সকাল 

এইতো তোমার আশীবাদ ॥ 

শিশিরকুমার দাশ 
[10757 00515780725 18] ৩জা। হম 

4৯101910009 4৯085612105 009, 80106 81101091001, 
15. 710506 রামনবমী "৭8 

মান্তবরেষু 
আপনাদের “অভিনব” দেশে অভিনবত্ধ আম্ক; 

পাঠকদের তৃপ্তি দিক; আপনাদের প্রচেষ্টা সফল হোক 
ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি। 

প্রীগোপালচন্দ্র মিশ্র বিনীত 
সমীপেষু অগ্তলি ধান। 

1), 918109801091166, 03০৮. 04৩ 
1] [0150001, 245) (3,107 2084, 

0000 : 11. 1310015: 73. 
চ.09. 881958086 (7009£015) 

অভিনব দেশের পথিক স্েহের গোপাল ভাই 
হৃদয় মনে নিত্য নবীন সুরের ছোয়া চাই। 
অভিনব স্বপ্রমুখর আলপনাতে ভর! 
ঘুচাক মোদের কৃত্রিমতা, নিত্য বাঁচামর|। 
এসে। আলোর ঝরণাধারায় অচেনাদের মাঝে 

নামটি যেন অনন্তকাল মানসলোকে রাজে। 
অভিনব দাও এগিয়ে আলোর ঠিকানায়, 
নয়ন মেলে রইনু চেয়ে তোমার প্রতীক্ষায় ॥ 

দীপেন ভট্টাচার্য (চিত্র-পরিচালক ) 



১৪ অভিনব 

রবীন্দ্র শতবাধ্িকী মহাবিদ্যালয় 

ঘাটাল, মেদিনীপুর 
“আভিনব নিখিল-বিশ্ব-বাংলা কাব্য-সংকলন গ্রন্থ 

সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে শেহাস্পদ গোপালচন্দ্র মিশ্র যে 

দুঃসাহসিক অভিযানের অভিযাত্রী হয়েছে--তাতে আমি 

বিশ্মিত--অভিভূত।*..সংকলনের ইতিহাসে শ্রীমিশ্র যে 
নব অধ্যায় সংযোজন! করলো।-_-ত বঙ্গভারতীর তস্ত্রীপরে 

অপুৰ তস্ত্ররপে সমুজ্জল হ'য়ে থাকবে। 

অধ্াযাপক--স্থকুমার দেব 

20317308920 8920 81590501820 965 709, 0185181 
00393 0302: £200095,, [). 91011098891: 

( £855917)) 

অভিনব প্রকাশনার ব্যাপারে ভাই গোপাল মিশরের অনলস 

শ্রম ও মায়। মিশ্রের প্রেরণা ও দান দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছি। 
অভিনব জনপ্রিয় হলে মুখী হব। “অভিনব'র বন্থল প্রচার আস্তরিক 

ভাবে কামনা করি। শ্রীমিহিররগ্ুন ভট্টাচার্য্য 
সম্পাদক---অলকা 

'অভিনব-কে 
“অভিনব* তোমা স্বাগত জানাই 

শরতের সোনা রোদে। 

আশা দাও তুমি সর্বহারারে 
ভাষা দাও নিবোধে। 



অভিনব ১৫ 

ভালবাসা দিয়ে ঘুর করে দাও 

দলাদলি, বলাবলি । 
সকলে মিলে সকল সময় 

করি যেন গলাগলি। 

সমাজ জীবনে, রাষ্ট্র জীবনে, 

গৃহ-অঙ্গনে বাধা” 
_-সব দূর হয়ে মনের বাঁশীটি 

এক স্থুরে হোক সাধা। 

বেণু গঙ্গোপাধ্যায় 

মা-ই শক্তি মা-ই সাধনা মা-ই সাফল্য। 

--উুরুদাপ বন্দ্যোপাধ্যায় 
( বঙ্গীয় চিত্রতারক। ) 

| চবৈবেতি, চপ্সৈবেতি || 
কবিশেখর--কালিদাস রায় 

প্রথম পঠন কর খল ঘট জল-_-ও 
তারপরেতে অনেক কিছু শেখ! হ'ল 

থামলে এতে চলবে না 
ফল ফুল তে। ফলবে না 

চরৈবেতি, চরৈবেতি আগিয়ে চলে! । 

1 251) 500. 81] 5750655. 

7801728)8 9100+ 

চ-00ড50500 ০56 352591. 



“সভিলব” 

অভিনব রূপে তোমার আবির্ভাব-_- 

হাতে প্রদীপ্ত আলোকিত দীপশিখা 

সব তমসাও কুয়াশাকে দূরে ঠেলে, 
ছিড়ে ফেলে দিয়ে আধারের যবনিক।। 

তোমার অধরে শিশুর মধুর হাসি, 

হৃদয়ে তোমার কিশোরের ভালবাসা 

তুমি তরুণের বাঞ্ছিত বরাভয়, 
রুদ্ধ প্রাণের বাঙময় পরিভাষা । 

স্ত্ধ দেউল, টেরাকোট1 সেও তুমি-- 
তুমি খাজুরাহো। প্রস্তর স্বাক্ষর 
তুমি কোনারক,--শিলালিপি পার হয়ে-_ 
'অভিনব' রূপে এনেছ যুগাস্তর। 

রাশী রাশী যত ঝর! পাতা পার হয়ে-- 
হিম খু শেষে এসো তুমি ফাল্গুনি 
মোরা আনন্দে উৎসাহে উল্লাসে 
তোমারি আলোকে তোমারে যে লব চিনি। 

স্বচ্ছ ভোমার ও হৃদয় সরোবরে 

ফোটাও নিত্য কুঁড়ি কমলের দল। 
বিচিত্রতার নব নব রূপায়ণে 

অভিনব তুমি হও চির উজ্জল । 

মান্সা বস্তু 

৪৫ মতিলাল নেহেরু রোড, কলি-২৯ 



'অ্ডিনব ১৭ 

॥ খাবা ॥ 

মানব জিজ্ঞ | 

নেক খরর্জেদ্ধি আমি শ্রুতি, স্থৃতি, ভাবত, পুরাণে 

গন্থকীট মনমোর কোনদিন পাষনি সেখানে - 

(কান সাধনা । অন্তি, নাক্তি দ্বৈতাত ভাবের দর্শন, 

কবেনাভো সাধারণ আমাদের জীবন স্পশন ! 

আরতি মানবিক দিবাভাব রক্ষণেব ছলে 

এই সব শ্ার্ধপ্রজ্ঞা মান্বষকে দেবতা হতে বলি । 

অধূন1 উববধু/গ বক্ষণ শাল নই 

তাই, মানুষকে মান্রষই হাত বলি, 
মা বচে চলি ভান দুখ সুখের কথাকপি, 

“কন না দর্শন সান বোঝবাধ সময কই ! 

এখন অতী্ স্রতি গাব বর্তমান জীবনের শ্রুতি 

অমেঘ সংগ্রা জেদে নিশা লভে অপহ্,তি। 

কান্পনিরবধি, বিস্ম অনেক, তবু জীবনেব নেশা; 

শঙ্কিত আাফূতে শুধু অহরহ সুচতুর অন্বেষা ! 



কু আন্ষিনধ 

॥ উলকি ॥। 
ীমতী শিবাবী দাশগুগ্। 

“আমি কি বেঁচে আছি” ? 

একথা যদি জিজ্ঞাস! করি কারে, 

সে হয়ত দেবে না উত্তর, 
হয়ত বা মু ভাস্তে-_ 

একবার মুখ তুলে 

ভাকাবে আমার দিকে, 

তারপর ফিরে যাবে তাঁর নিজস্ব গন্তব্যস্থানে | 

ভাবি তাই--আামার অস্তিত্ব আছে কিন। 

শুধু জানি আমি। 

বেঁচে থাকার যা কিছু সরজাম-- 

পান্ীর কাকলীর মত চাপলা, 

নদীর শম্োতের মত উদ্বেলতা, 

গাছের সবুজ পাতার মত তারুল্ঠ, 

চোখ মেলে দেখার যে সাস্ত্বনা- 

জীবনকে জ্ঞাগাবার সবোতুম সাধন প্রয়াস-_ 

সে যখন মরে যায়, 

মৃত্যু আসে জীবনের পথে । 
ফুল, পাখী, সাগর, আকাশ মৃত হয় 

সত তা মনে, 

বিকারস্ধ প্রাপ্তি ঘটে সেই ক্ষণে । 



আনব ২১ 

॥ ফুট পাথের বামিন্দ। ॥। 
- ধীসত্যচরণ খর । 

ওরা নেহাতই ফুট পাথের বাসিল্দ। 

দেখলে দ্বুণা হয়, মায়া হয় । 
মনে হয় করেদি' নিশ্চিহ্ন হুনিয়ার বুক থেকে 

মনে হয় নিয়ে আদি আরঞ কাছে ডেকে । 

সব চেয়ে সাধীন কিন্ত বঞ্চিত স্মাধীনতার আরামে 
ছর্ভাগ্য চিরসাধী, জীবনের বিকিকিনি বিনা-দামে 

মানুষ কিন্তু পশুরও অধম-_ 

শত হধিকারেও রক্ত ওদের হয় না গরম 

ওরা ফুট পাথেই জন্মেছে, মরবেও ফুটপাথে 

শৃন্য ভাতে এসে তিক্ত-সঞ্চয় নিয়ে যাবে সাথে । 

সা যাওয়া বথা ওদের এই ছনিয়ায় 

শক্ত মানুষের অপটু দরবার শর্থহীন জন্দনপ্রায় 

সভ্য মানুষের আধুনিকতম বিস্ময়কর স্থাপ্টি-_ 
ওদের কাছে নেই তাক কোন মুল্য নেই কৃপা বৃষ্টি । 
ওরা এখনও সেই আাদিনধুগের বর চিত্র 

বিভ্ুুগের বিলাসিতায় ওদের নেই কেউ মিত্র 

ওরা বিধাতার নি্নম ব্যঙ্গ, স্থির পরিহাস 
ওদের ভরে লাছে শুধু প্রকৃতির নীরব দীর্ঘশ্বাস । 



৩০ অনি 

॥ ভেবেছিলাম. 
- ধইজন্ডী আক চট্টোপান্যাক়্ । 

ভেবেছিলাম--আমি হব তোমার রাক্ের রানী, 

আমার প্রজার! থাকবে সুদে, স্থষ্টি করব 

এক সবুজ রাজ) । আমার প্রজারা আপন হাতে 

ফলাবে ফনল, ঘরে তুলবে সোনা । 

তেবে ছিলাম-- 

স্যছি করব এমন এক যকতর, 

যাতে ফুটে উঠবে যত ঘুষখোর, 

চোর, গুপুচরের ছবি, জব হবে 

শাকাল মাঞ্ছগুলো! । 

ভেবেছিলাম---স্য্টি করব 

লক্ষ লক্ষ কোটি সৈনিক, যাঁর। 

আমার রাজ্যের জন্য করবে জীবন পন, 

শিখবে অদ্ভুভ রণকোৌশল । স্থজে, জলে 

গগশে বানের হবে হবার গতি । 

ভ্েবেছ্ছিলাঙ্। অনেক কিছুই ও 

আসলেই ভুলে গেছি, 
তুমি থে করেছ রাখী বন্ডকে ॥ 



অভিনব হও 

॥ শেষ প্রশ্ন ॥ 

-- বীবাদলচজা জাবি । 

এ নদীতে বান ডাকে না আর-_ 

জোয়ারের জলোচ্ছাস 
ভাসায় না উপকূল 
এ নদী আগের মত ছুটতে ছুটতে 

কলরোল গানের সুরে 

ঘুম ভাঙায় না গ্রাম নগরের 

বন্দরের । 
রক্তের নিধাসহীন এ নদী পঙ্গুচরণ। 

মধ্যিখানে চর জেগেছে-_ 

চেখরাবালি মগ্জ নৌক। জাহাজ 

মাঝি মাল্লার। কাদে- অরক্ষিত কান্স। 

বন্ছদূরে পড়ে থাকে 
প্রতীক্ষিত বন্দর ৷ 

হায়, বিকলাজ নদী 
জোয়ার আসবে ন। জানি 
কিন্ত ভাটার জল-_ কল্লোলমুখর 
সবই কি ফিরে গেছে সমুদ্রে? 



৪ গক্চিতব 

॥ রর়খাচিত্র ॥ 
-আরত্ত । 

স্তর পরত খুলে, 

চঞ্চল আখিব ড্রত সঞ্চরণে, 

কখনে। যদি খুজে। আমায় -ম্দনা, 

গতি চৌকোণ। ঘরে -নীরেট | 

আপারে খুজে পাকে, 

শুও "গানি' “ক 

থব। অভাতের। 

৮পশখ।ব, 

টেবিলে মুখ গুজে, 
গালে “দখনে, 

টেবিল জ্ে-সবুজ বোতল 

এবং একটি সচ্ ছাখ। পাত্র 

শক্ধের মতে প্রশান্ত নীল । 

পুটিযষে পড়া মেকেতে 
কবিতার পাতায় হয়তে গাবিষ্কার করবে 

এক বিষপ্ধ বিধূর অতীত, নতুবা | 

সবকিছু মিলে এক মর্জমমেহবব রেখাচিত্র । 



অভিনব | ২৫ 

॥ মিলন ॥ 

-িঅসিতকুজার বন্দ্যোপাধ্যায় । 

ভুমি বলেছিলে-_-এসে৷ কিন্ত 

আমি আসি নি 

তুমি কারণে হেসে ছিলে 

আমি হাসি নি। 

গ্রহের ফেরে 

তবুও আমাদের মিলন হয়েছিল 

যখন দিন আর রাত্রি 

পরস্পর চুম্বনে বিভোর । 



৮১৩০০ গ্মশ্ছিনব 

॥ আনাধোন। ॥ 

--প্ীচজ্ছন বন্দ্যোপাধ্যায় । 

(বন সমুদ্রে ক্ষণিকের 
আনাগোনা হিসাবের সীমান্তে । 

স্পর্ধিত পথিবীর ক্রকুটী 
কবে কোনখানে দেখা 

নিরতির নিয়ন লাইটে ভরা । 

তোমরা দুটি জো তিক্ষ 

আমি অন্তহীন তারা----০- 

বীণার ঝংকারে মিলিত 

আবার হারানে। প্রকৃতি 

জীবনের ছুলভ গতিবিধি । 

ইচ্ছে ছিলো মুখোষুখি 
সারাটা জীবন থাকুক 

স্বপ্ ভর। জগতের কয়েকটি দিন 

শুভ্রতার মাগমনী *:১১* 

ছুনিবার তোমার গতি, 

কিছুদিন বিশ্রাম 

চলার পথে অবিচল 

আছে তাই প্রথিবী-**** 

নমস্কার, পুনবার আশাবাদী । 



জআস্তিনব ২৭ 

॥ শেষ অনুরোখ ॥ 
- উঅশোক বন্গু। 

সে বলেছিল : একটা কবিতা লিখো 
ফাঞগ্চনের বিরহ বিধুর দুপুরে 
আমাকে নিয়ে । 

হৃদয় আকাশ তার 
০তবদলার কালে মেঘে ঢাকা! 

দেখেছি হৃঙ্য় দিয়ে । 

বলেছিল ঃ ভুল করে যেন অন্ত কিছু লিখে! না। 
লিখে শুধু বিরহের কথ 
০তামার কবিতার খাতায়। 

লিখতে পাবিনি । উপেক্ষা করেছি 
তাঁকে বা তার গোপন ইচ্ছাকে । 

আজ সেনেই! 
পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছে 
তরু এই ঘুঘু ডাক। উদাসী ছুপপুরে 
মনে পড়ে তাকে, মনে পড়ে তার শেষ অস্ুরোধ । 

০০১৬১ 



৪ আন্ডিনব 

॥ গল্পকারদের গ্রি ॥ 
--ধুীবিশ্বজি ঘোষ 

ওগো গল্পকার ! 

দোহাই তোমার, 

গল্প লিখে! নাকো আর ! 

প্রেমের গল্প ার কি লাগে ভাল ? 

পেটে দানা নেই, মনে শান্তি নেই, 

কল্পনার রঙে রাঙতে আর লাগেনা ভাল, 

নতুন কিছু লিখতে পার যদি 

তবেই লিখো- 

নয়তো লিখে! নাকো আর। 

খাছ সমস্তাঁ চোরাকারবারী যুদ্ধ_ 

এই গুলো নিয়ে যায় নাকি কোন গল্প লেখা ? 

দেখই ন। ভাই চেষ্টা করে, 

সত্যিকারের সাহিত্য যদি হয়। 

ওগো গল্পকার __চেষ্টাকরে দেখ একবার । 

নয়তে। লিখে। না গল্প আর ॥ 



অভিনব ২৪ 

॥ আধার প্রশ্ন ॥ 

--ীন্বপন চক্রবন্তী । 

আস্তে-গান্তে খসে পড়ল মোর অতীত জীবনের কটি পাতা 

যেথায় শুধু প্রানি আব তিক্ততায় ভরা । 

কোথাযও পাইনি এতটুকু দরদ সবাই দিয়েছে হায় 

বিষবৎ শ্মেহ । সবার পাতের অন্নও জোটেনি কোনদিন । 

থাকতে হয়েছে খালিপেটে । চির ছুখিনী মতো। মোর-- 

শুকিযে মারা গেছে মন্নাভাবে । কোনখানে পায়নি একসুঠে। 
সন্প_ পেয়েছে মৃতাব কোলে আশ্রয় 

দেখেছি আমি সম্মুখে আমার, রাশি-রাশি কাড়ি কাড়ি 

ভাত ফেলে দিতে ; তবুও তাদের প্রাণে ধরেনি দিতে, একমুঠো 

শন্ন । গরীব হয়ে জন্মান কি পাপ? যে জীবন দিয়েছেন 

ভগবান, সে জীবনের ব্যর্থতায় কি হবে না অপমান ? 

ওগো! নিষ্ঠুর বিধাতা? প্রশ্থ তুলে ধরি তোমার চরণ পাতে 

যে গরীবের শত লাঞ্থনা অপমান সয়ে যাও তুমি, 

সে'ও তো তোমারই স্থষ্টি ! 

তোমার স্ষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের একি ব্যবহার ? 



৩০ অভিনব 

॥ অগ্র। নেই ॥ 
--্ীনুশাস্ত ঘোষ । 

খের বাধ ভেতে 

ওর আসাসতে চায় 

ওদের আসতে দাও । 

সম্মুখে শষ ক্ষেত্র 

জল বিনে চৌচির, 

ওর! বাচতে চায় 

ওদের বাচতে দাও । 

“অগাধ অগাধ জল” 

ওই বড় দীঘিটায়-_ 

শুনে শুনে কান ভোতা। 

তপ্ত মাটিরে, শুকনে। মাটিরে, 

এক ফৌটা জল চায় 

তপন, তোমার রুদ্র দিয়ে 

শুকিয়ে ফেল দীঘির জল 

অশ্রু তো। নেই চক্ষে এখন 

করবে না- ছল ছল। 



অভিনব ৩১ 

॥ সন্ধানী ॥ 
( কীটস্-এর প্রতি ) 

_্রীতবাণী প্রসাদ চক্রবস্তী । 

সেই কবে একদিন 

জোস রাতে, 

আবেশে সুদেছিল তার সেই চোখ । 

বাস্পীয় ইঞ্জিন চলেছিল-_ 
সবুজের বুকে কত সীম। কেটে, 

মনের দ্রাঘিমা দিয়ে 

বিশাল এ পুথিবীর 

একটি মাত্র জ্যায়ে 

বৃুনেছিল সোনা সানা ধান। 

আনেক রভীন দিন এসেছিল, 

রচেছিল সম্মতির বাসর । 

হবুতো দেখেছি তার 

মনযনর সব রঙ. 

মুতা ভয়হীন সংকেত । 

নৃতনের পূজারী সে 

সঙ্ভীবের পালক্কে নিত্য স্মারস্বত 

জোগায়েছে শক্তির ইন্ধন, 

বিশাল সে কাব্কার-_ 

অনস্ত জীবন সঙ্ধানে | 



সহ অভিনব 

॥ ঠছিবাই ॥ 
--ীরাখিকামোহন বিশ্বাস । 

তোমার প্রেমের দান কোথা লব আর 

হইয়াছে পরিপুণ ক্ষুদ্র এআধার । 

বন্তরে বঞ্চিত করি, সঞ্চিত করিয়া? 

আমারে করেছ দান, ছু-হাত ভরিয়া । 

এর পরে চাহ যদি শাস্তি কিছু দিতে, 

রাখিতে নাহিক ঠাই নারিব লইতে। 

(তামার মতন তুমি একা যে আমার, 

আমার মতন আর রয়েছে তোমার । 

তাহাদের দান ওগে। সৃখ-শাস্তি বত, 

হোক ছুঃখ, তবু আমি অতীব গরিত। 

,পয়েছি তোমার দান, এইটুকু জেনে, 

দিও সুখ দিওনাগো দ্বিধা মনে এনে ॥ 



খবর ক 

॥ কটি কোবাদী্ঘ বয়ের খান ॥ 
' ভ্রীষখা, র। 

আমার এ হৃদয় পৌষের শঙ্তহীন রিক্তপ্রাস্তর 
সে প্রাস্তরের শেষ আলোটুকু মুছে নেয় 

সন্ধ্যার অন্ধকার এসে ; 

আমার পৃথিবী 

সমুদ্রের নিজ্জন দীর্ঘশ্বাসে মর্ম্মরিত 

ধূসর জ্যোতস্ায় প্রাগেতিক ওক গাছের বিচুলিত ছায়ায় স্তব্ধ ; 
আমাব কাব্য লেখ। হয় 

রাজির বেদনার অশ্রু দিয়ে, 

সে রাজি নীল নক্ষত্র খচিত নয়-_- 

সে রাত্রির বুকে অপ্রান্তির নিবিড় নৈরাস্ট আকা ॥ 



আস্িনধ 

॥ বরণা-ধুর । 
--স্রপ্রবীরকুমার দেবনাথ । 

তুমি বলেছিলে * অরুত্ধহী চাদের কানে 

যেগাপন কথা ঝরাধ মিতা গানে, 

আমার বাগানে এস সবোজ্ম লগনে 

সেকথা ভাবে কমি গাকাকিক্ষি 5 গণলে। 

মনে পড়ে ০ বান এক ভেমন্তা সন্ধায 

নক্ষা,হর দীপন্ছালা প্রমআঙিনাথ 

পাঠাধ পাপটি ।বখে নিলে সবন্দাদ 

ভূবন্ত জদয খুলে, তশুডে দিলে বাধ। 

ঠারপব, ঝিকিমিকিশবীতাশোক প্রাণে 

অনিবাণ দীপজ্ছেলে, মগ্ঠ কান তাঁনে 

বাজালে জীবন-বাণা নক্ষত্রের ভীডে 

প্রিযা ! তুমি কোন্ মাকাশেব নীড়ে ? 

আজ শুধু হাদয়-সমুদ্রেব বুকে 

'অভীত যস্ত্রণা-সধুর স্্তিকেই স্থথে 

রেখেছি মুক্তা ক'রে, নিম্থকের কোলে । 

বেদনার উদ্মি তবু অবিরাজদোলে ॥ 



খ্বতিনব * খু 

॥ নিষ্কেজাল সত্য ॥ 
-ীবরজ্পকুষার বন্ধ । 

যতক্ষণ শ্বাস থাকে এ দেহটার 
ফোটা ফোটা রক্ত দিও 

সাথে বিন্দু বিন্বু অশ্রু । 

যতক্ষণ আশা থাকে এ মনটার 

কিছু ফুল-ফুল সতেজ হাসি 

আব দিও একটু শাস্তি দৃষ্টি । 
একদিন, এক সময় 

অজস্র কানা দিও 
আর ফুল দিও বাশি রাশি 
কাটায ভর ফুল 

শেব সময় এ দেহটারে সাঙ্জিষে দিও , 

যদি না পান--শধবেন বাসি হাসি দিও 
বাসি ফুল দিও 

এ “দহটারে দিও মুক্তি শেষ সময় । 

কারণ, এ বাপি বড নির্মম, নিষ্ঠুর, 
বড় কদর্ধ, বিষাক্ত সার গধিত এর হাসি । 

তাই ফোটা ফোটা রক্ত দিও 
বিন্দু বিন্দু অশ্রু । 

বিনিময়ে বকলক-ঝলক রক্ত 
রান রভীন শ্বপ্ীল নয় 

নিথর, নিরল-প্রাণ নয় ; 
নির্ছেজাল স্বৃত্যু। 



ব্গাযরারব্ছ 

॥ অগ্রজ ॥ 

-নীব্ঘপলকুদার ঘোষ 

আমি এক অনস্তময় জগতে 'সধিষ্ঠান করছি 
সেখানে আছে শুধু সীমার মধ্যে অসীমের গন্তব্য প্রয়াস। 

আমার এই নিজন্ব জগতে বিরাজ করছে 

এক অন্তহীন শাস্ততা, নিস্তব্ধতা । 
পূর্ণকিরণজ্জল মালোর হ্যতিরেখা 
আমার সাগ্রাজ্যের প্রাচীর স্বরূপ দাড়িয়ে 
আছে। আমি এক বিশাল বৃক্ষের, কচি 

কিশলয়ে আকীর্ণ যার দেহ, সেই দেহের মাঝে 

আমি থাকি লিপ্ত । সমাধিস্থ । আমার সম্মুখ 
প্রসারিত চক্ষুঃ জ্যোতি; অবলোকন করছে, 

স্িদ্ধতা, সুন্বরতা, অনাবিল আনন্দ । 
এখানে আমি শুধু একা, একক । 
কারুর প্রবেশাধিকার আমার নিকট 
বিরক্তিকর, মনে হয় এই বুকি 
আক্রমণ করবে আমার রাজ্য, তছনছ, 

করে দেবে সমক্ত । 

তাই আমি থাকি একা) কারুর সাথে নেই 
জমার কোলাহল, 

সবাই জামার মিত্র। 



অভিনব ৭ 

॥ ব্য প্রেম ॥ 
স্ইীগরবীরকুদার হুখোপাখ্যায় 

কেন আর মিছে তুমি 

ঈাড়িয়ে থাকো বাতায়নে, 

ওষে ফিরে আসবে না। 

€ষে নীড় হারা আকাশের পাখি ; 

গেছে ফিরে আপন নীডে দিয়ে কাকি। 

কেন আর আখি তবে 

ভেজাও তৃমি অশ্রুচন্ে, 
ওষে ধর পড়বে না 

মিথ্যে তুমি গেলে ছুটে প্রেমের ভোরে, 
ওষে হায় পালিয়ে গেল অনেক ভোরে। 

প্রেমের কাট। পাতলে 

তুমি অনেক আশায়, 

পায়ে তার ফুটল না। 
ও ব্যাথ! ভুলতে তোমায় হবে আবার, 

মিথ্যে তারে দিলে যে প্রেম করি উজাড় । 



কিনব 

॥ জনুভাগ ॥ 

__জ্ীরগলকুজার । 

বন্ধ কারায় রয়েছি ঘুমায়ে, 

হইয়া জীবিত মৃত। 

দেবে নাকি মোরে কেহ গো জাগায়ে, 
চিরদিন রব" ধৃত? 

(তব) বিশ্ববপটি দেখিবার আশে, 

ব্যাকুলিত মোর প্রাণ । 

পেতাম শান্তি গলে তব পাশে, 

চাঁকিনা অন্থা দান ॥ 

পৃ্থিব বুকে সকলে পেফেছে, 
অমিয় ধারার স্সাদ্। 

স্থষ্টির ছাড়। আমারে করেছে, 

নারিনু হেরিতে চাদ ॥ 

নয়ন থাকিতে অন্ধ হয়েছি, 

নারিনু চিনিতে মাটি । 

অরণ্যে আমি রোদন করেছি, 

আখের করেছি মাটি ॥ 

স্থপথ কুপথ কিছু বুঝিনা, 

তাই হইয়াছি এক! | 

এই তো! রহিবে কিছু জানিনা, 

অস্থি আমরে লিখ ॥ 



অপস্চিধর 

॥ গৰিচ্া 1 
পত্র সাধধী ( 2. বব. 0৬) 

উত্তাল তরঙ্গিত শুন্যে দেখো। 
মেঘোতীর্ণ মাকাশের নিঃসীম রিক্ততা | 
কথার আকুতি বুকে 
যেন এক আবেগের জিজ্ঞাসা 
দুরে ভাবার দূর্গ থেকে নীহারিকা 
করেছে বিস্তার । 
ভাবায় তারায় ভবা সুনীল আকাশ 
স্পন্দিত আবেগে । 
সালোকের উজ্জ্বল তীক্ষতা--- 
আন্ধকাবেব বন্ধন টুটে 
স্বন্দবব মুক্তি আনে প্রভাতে । 
বাতাস, বিহঙ্গ মাব কবির কল্পন। 
ধৃসপ নীলাভ-নভে অবাধে সঞ্চাবী , 
মুত্তির জীবন তাই করুণাময় । 
মযুক-গগণের মুখে অনন্ত বিস্ময় 
সুতির পৃষ্ঠা কেন তবু 
খোলেনি হেথায় ? 
প্রশ্্ের কুগ্ডলী যেন শীতের কুয়াশ। 
সোনালী ডানার প্রজাপতি -- 

ন্ত্তের দূত; মেলে দিল পাখা 
সন্ত ভূমির "পরে প্রকৃতির বুকে । 
সাথে নিল প্রথিবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ; 
প্রেমের অভাবে সবি কর্কশ কঠিন-- 
জীবনে কোন কালেও হবে না মিলন । 



৯১০০৯) 

॥ আমার ট্রোহটি ॥ 
_ধীবাশিকলাল চক্বর্তী ৷ 

আমার গ্রামটি,-নামটি তার পলানী 
একটি নদী মাছে সেখায়-__ 
নামটি তার কপালেম্বরী । 
বর্ষায় তা বাংলার এক নবীন রূপসী নাবী 
চকমুড়ে তার উৎপত্তি 
আর মিলেছে সে এক সাগরের সাথে-- 
বঙ্গোপসাগর ৫যথায় 

দিনে তাৰ বাঁক নিয়েছে, 
আমার পরিচিতদের যারা এখনও রয়েই গেছে 
সেই আরুণেব কবর স্থানে, 
শিবমন্দিবের একট পেবিষে গিয়ে 
ঠিক তা পিরের দরজায়। 
স্থধ “যথায় আপন পুব উদয়ের পাল। সেবে 
পশ্চিমের এ দূরের পলাশ ঝাডে 
পুব হতে এ গ্রামগুলিব 
সীমানা ধরে চলেছে “য এমনি করে 
আমার গ্রামের চতুসীমার অন্তে । 
সেই গ্রামটি,_নামটি তার পঙ্গানী 
চলে যেথায় প্রতিদিনই হলাদপ্পি, 
একমুঠো আঙ্স নিয়ে কাড়াকাড়ি-_মারামারি, 
অক্ষে যেথায় ভেজালের সমারোহ আর 
চড়া দামের কারবারী,-_ 
সেইটি আমার প্রাহ.নামটি তার পলানী ॥ 



অন্ডিমব ৪১ 

॥ দুতিষ্ষ ॥ 
(১০৬৭ খৃষ্টাব্দে দেশব্যাপী দুভিক্ষেয় করাল দৃশ্খ অবলদ্বনে রচিত ) 

- ইইসভ্যলারায়ণ সিংহছ। 

ক্ষুপার্ভ বিশাল বিশ্ব শস্যহীন। রুক্ষ নিবন্বঃ 

যাচে অল্স অল্প দাও বলিঃ, 

পথে পথে ঘোরে ফেরে কেহ নাহি দয়া করে 

মহাকালের রোষবহি”_উঠিল কি জ্বলি' ? 

ক্ষুধিতে না পায় অন্গ ত্যজেছে কি দয়া ধরন? 

ভিক্ষারী - সে ভিক্ষা নাতি পায় 

ঘ্বোবে প্রতি দ্বারে ছ্বাবে বার্থ হয়ে যায় ফিরে 

(কেহ নাতি-_মুখ তুলে চায় ! 

ডাকে নর-নারায়ণে বৃক্ষ আর্জনে 

কোথা অঙ্জ অন্ন কর দান, 

দাঁকণ তুণ্ডিক্ষ দিনে এক মুঠি অন্প বিনে 

মার বুঝি নাহি রহে প্রাণ ! 
খালে বিলে নাতি জল ছায়াকহীন তরুতুল 

কুক্থম বঞ্জিত কুগ্তবীথি, 
কোকিলা কৃজন ভূলে বসে শুঞ্ শাখাতলে 

তৃষ্ায় মাকুল,--বুঝি নিজ্্িত। প্রকৃতি ! 
সম্ভতানের মাংস হায় নিজে মাত! ছুবে খায় 

বাৎদল্যের নাহি বুঝি স্থানঃ 



৪৭ কিনব 

জঠরের যাতনায় ,.. বাপ কন্চা বেচে হায় ! 
বিশ্বপুরী হয়েছে শ্মশান ! 

আকুল ধরণী ধন শু ক্ষীণ কলেবর 
স্নচ্ল নীরা নদী প্রবাহিনা, 

বিধাঠার রুদ্র রোষে হভিক্ষের দ্বারে বসে 
রাজকন্তা আজি ভিক্ষাশিণী 11 

॥ হারানো দিনের পিপাসা ॥ 
-উ্গোপীবল্পঙ্ত গোত্বামী । 

দিগন্তের অতল গহৃবরে স্থর্ধ্য ডুবে যায় ! 

নৈশ প্রথিকী নির্বাপিত অঙ্গার! দিনের চিতায় 
বিহঙ্গের জীবন্ত কাকলী সহমত । 
অনাদৃতা 
পৃথিবীর বুকে অগশিত ফেনিল আকাজকার 
অশরীরী বুদ্বুদ্ খসে বার বার। 

তারপর বীভৎস রাত কাটে, 
হুর্খ্য ওঠে আবার এ দিগন্ত ঘাটে, 
নিষ্পন্দ প্রথিকী বুকে দেখ! দেয় জীবনের জের । 



স্যক্ষিবব ৪৩ 

হেমস্তের সৃত মেঘ।বস্য শা রুরে পায় ফের 

জীবন প্রাছুর্ তার ভরে ওঠে দেহের কানায় 

কানায় বধায়। অকৃপণ মুক্ত ধারায় 

বৃদ্ধা ধরিত্রীর বক্ষত্ষীত হয় যৌবনের, রূসে | 

বিলুপ্তির স্তব্ধ মরূকোষে 

পাণবস্ত অঙ্কুরের অজনস্ন হরি সজীবতা 

বয়ে আনে জীবনের অফুরস্ত প্রাথ চঞ্চলতা। ! 

তবে কেন বাখিত! প্রথিবী কেদে মরে 

হারানে। সুর্যোর বিরহে নিশীথের অন্ধকার ঘরে ? 

আমার দিগন্ত কেন একটা স্ুর্ধ্য প্রসব 

করেন। আর, অতীত সন্ধ্যায় যা হয়েছে নীরব ! 



€% 'আভিনব 

॥ অনন্ত জিজামা| ॥ 
- প্রতি চৌধুরী । 

থেকে থেকে উৎলি উঠিছে মনে 

অনন্ত এক জিজ্ঞাসা 

তাই ভাবি £__- 

এই যে নিত্য আস! আর যাওয়া 

জীবনের তূপুষ্ঠকে বেষ্ঠন করি সদ1। 
একি বৃথ। ? 

যেথা ম্বৃত্যুর হুয়ার খোল 

জীবনের আঙিনাতে 

সেথ! জীবনেরে দিয়া যায় 

নিষ্ঠুর মৃতু) __ পদাঘাতে। 
কিন্ধু মূল্য কি এর? 

শুনি 

হাহাকার আর বিচ্ছেদের কান্স। 

হাসি ও বিবাদের দলাদলি 
আসা নিরাশার পদধনি। 

রিক্ত পৃণ্যের লুকোচুরি 
সেথা নিতা করিছে খেল! । 

এ খেল। কি হবে ন। শেষ ? 



আনি তর 

1 ঝাছগর নিয়তি. 

স্নান শীত | 

একটি আধার গলির পথ-_ 

মুক ও স্তন্ধ। বিংশ শতান্দীর 

সভ্যতাকে লজ্জা দেবে এই 

নিফেলছ শপথ । 

নিবি পোকার সাবধানবাণী আর 

মাঝে নাঝে জোনাকার আলো ভার 

আওগ্র প্রহরী । আধার ভাতছানি 

দিয়ে ডাক । আবিষ্কারের লোভে 

পিক হো খায়। 

যার! ভুল করে তাদের হারাতে 

হয় সমস্ত সম্বল । শেষের 

করুণ নিয়তি তাদের মৃত্যু । 



॥ সার্ঘক না ॥ 
ভ্ীন্কান্ষর নল্মী। 

ধেতে ছিলাম গ্রামের পথ ধরে 

হঠাৎ এক কৃষক পড়ল নজরে । 

শুধালাম তারে? কি নাম তোমার £ 

সে বলল সোন। নাম মামার | 

দেখতে এ্যাবলুদের মত কালো 

তবু সামার চোখে লেগেছিল তারে ভালো! 
সে যেতেছিল খেতে লাঙল ছিল ভার হাতে 

সাথে ছিল গরু । 

মেঘাচ্ছন্ন ছিল আকাশ বিজলী চমকাচ্ছিল 

মেঘ্ব ডাকছিলো গুরু গুরু | 

বাতাস উঠল আরো জোরে 

বৃষ্টি নামল মুষল ধারে 
ভিজে ফিরে এন পায়ের বাড়ী 

জাম। কাপড় ছাড়লাম তাড়াতাড়ি । 
বিকালে ফিরছি্ু শহরে 

আবার সেই কৃষক পড়ল নজরে 

দেখি রোদে জলে ভিজে 

কাদামাটী মেখে ফিরছিল সে বাড়ী ॥ 

পড়ে মাস দেড় পার হলো। 

বিশেষ কারণে আবার গ্রামে ষেতে হলো 
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এক অপূর্ব দৃশ্ঠ পড়ল চোখে 
সমস্ত ধানগুলি রয়েছে পেকে ॥ 

দেখাচ্ছিলে। ঠিক কাচা সোনার মত ॥ 
আবার দেখা সেই কৃষকের সাথে 

পাকা ধানের আটী এবার তার মাথে ॥ 

আর রইলো নাকেো। কোনে। মান! 

বুঝলাম, সার্থক নাম তার সোনা ॥ 

॥ কাব্য মানমী ॥ 
_-্ীজাদিত্য বাগচী । 

“কাদ কেন কবি কাহার লাগিয়া 

নিশিদিন ধরি অশ্রঃ ঝরিয়। 

ভিজায় বক্ষ তব। 

জাননা কে সে কল্লিত দেবী 

তবু একে ষাও ভার সুখছবি 
রচিয়। ছন্দ নব। 

অহনিশি ধরে চলিয়াছ ডেকে 

শষ়নে স্বপনে চেয়েছ ধাহাকে, 

যুগ্ত ছোক সে মানস-প্রতিম! 
তোমার কাব্যে গানে । 

০০৩১১৩2১১১১ 



॥ বধ! অন্বেষণ ॥ 
| আঃ বিভ্ভু। 

যাহারে খুজিছ তুমি, পুথিবাঁর প্রান্তরে প্রান্তরে 

বনে বনে, গাছে গাছে, পাতায় পাতায় 

ঘাটে ঘাটে জন পদে; অন্ত কোন দেহে ! 

সে হৃদয়, তোমার দেহের মাঝে 

খুজিবার আকাশে আছে ॥ 

যে গানের স্থর লাগি, পাখীদের সহরে বন্দরে 

ঘুরিতেছ বাতাসের পিছু পিছু, 
ফুলেদের রঙ্গীন পাতায়। 

চন্দ্রের কিরণে কিন্বা আকাশের তাগায় তারায় 

সে গান, তোমারই প্রাণর মাঝে 

গাহিবার অবকাশে আছে ॥। 

যে প্রাণের অন্বেষণে, ইট কাঠ পাথরের চুড়ায় চূড়ায় 
ফিরে ফিরে হারালে যৌবন, 
ক্লান্ত হলে বার্থতার আধার গুহায়, 

জে প্রাণ, সবার মাঝে 

জাগাবার অবকাশে আছে ।, 

যে মণির খোজে তুমি কাঙ্গালের প্রায় 
ফিরিতেছ হয়ারে হুয়ারে 

অনাহারে অনিজ্রায় লক্ষ্মী ছাড়া ছন্স ছাড়! হয়ে, 

জে মণি তোমার সুহির মাঝে 
খুলিবার অবকাশে আছে ।। 
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॥ হে ঠাকুর কবি ॥ 
_ ভীঅস্েম্তুশেখর বন্দোপাধ্যায় । 

লহ আক্কি এই ছোটর গরণাম 

ওগো ঠাকুর কবি, 

তোমার পুর্জাঙ্ক তোমাক ধ্যানে: 

মাতন জাগে মোদের প্রাণে 

তোমার ভাষার তুলি দিয়ে 

আকছি তোমার ছবি ॥ 

তোমার হৃদয় মন্ত্র নিয়ে 

জাগলো সারা দেশ, 

সৌম্য উদ্বার মৃত্তি হেরি 
সহজ সরল বেশ । 

গৌরব মুকুট তোমার ভালে 

বিশ্ব জয়ের মাল্য গলে 

মানবতার মু্ধ প্রতীক বঙ্গ কুল রবি ॥ 



॥ বীরের | 
_গ্রীচিত্তরঞ্জন নাইতি । 

অকালে ফুটেছ পুনঃ তৃমি পদ্মফুল 

দিয়েছ তোমার জ্ঞান সৌরভের ম্যায় 

তবেই মানব জাতি ত্যাগিয়াছে ভুল 

নইলে সকলে বুঝি রসাতলে যায়। 

ত্যাজিলে জনক বাস মানবের লাগি 

সম্রাটের সজ্জা! তুমি তাাগিয়াছ তাই 

জ্ঞানের আলোয় তব বিশ্ববাসী জাগি 

সদাই ডাকিছে তাই এসো মোর ভাই । 

জগতের মর্ম তুমি জেনেছিলে মনে 

রাঙা তাই করিয়াছ মিশিয়ে সবারে 

নিধিচারে সেবিয়াছ তুমি কুষ্ঠ জনে 

মন হ'তে মছিয়াছ প্রবল দ্বণারে 

স্নেছময়ী জননীর ক্রোড়ে বীরেশ্বর 

করিয়াছ মুক্ধ তুমি এই ধরদীরে 

তব নাম তাই আজ মহা মহেশ্বর 

তাই তুমি ফুটে আছ মন: সরোবরে | 



ও 

রবভা | 
অরঃঞচনর ভট্টাচার্য 

এখন দশটা বেজ্েছে স্টেশনের ঘড়িতে। 

এক্সপ্রেসটা! চলে গেছে ঠিক সময়েই, 

তাই প্র্যাটফর্ণট। জনহীন। বিরাজ করছে 

একটা ছেদহীন নিস্তব্ধতা । দুরে শুধু কান। 

ভিখাবীটা চলেছ ক্লান্ত গতিতে । জীবনের 

স্ল্পতমও অধিকারও পায় নি _-- ও 

ভোগ করতে । তাই আচরনে ওর বয়েছে 

একট। বিষাক্ত ভঙ্গী । জন্মের থেকেই জেনেছে 

অবাঞ্ছিত ও শত আনন্দমুখর এই 

পুথিকবীর মাঝে । বেঁচে থাকাব মত 

জল্মটাও বিস্ময়কর । বদ্ধি তয়েই জেনেছে 

নাম গোত্রহীন ও | বড় হয়েছে একটা 

ভিখারিণীর করুলা কুড়িয়ে । বিস্ময়কর 

ভাবেই টিকিয়ে রেখেছে নিজেকে । 

কিন্তু এর বেশী কিছুই পায় নি 

অনেক রভীন ম্বপ্র দেখেও । ইস্কুলের 

দোড়গোন্ডার হাতছানি মরীচিকার মতই 
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মিলিয়ে গেছে প্রথম বয়সেই । ভালছ্চান্ে 
বেঁচে থাকার প্রার্থনা হাসির খোরাক 

জুগিয়েছে অনেকের । সহানুভূতি পায়নি 

বিন্দুমাত্রও অবজ্ভা লাঞ্ছন1! জুটেছে 

প্রচুর । তাই অন্ুনয়ে যা হয়নি, তা পেতে 

চেয়েছিল ছলে, বলে, কৌশলে । ফল হয়নি, 

মূল্য দিতে হয়েছে একটা চক্ষু হারিয়ে 

সেই সাথে কয়েকটা মুল্যবান বছর 

কাটাতে হয়েছে জেলে । এখন তাই 

শিখেছে ও প্রথিবীকে স্বণা করতে 

জীবনের ভাল দিকটা নিহশেষে চলে গেছে 

ওর আয়তনের বাইরে । ক্রাস্ত জীবনটাকে 

বেঁধে রেখেছে নিজ গণ্ডীতে । মুল্যহীন এই 

অসামো ভরা মানবিক সভাতা ওর কাছে । 



অন্ভিনব ও 

॥ নীল আকাশের আভ্িষযাতী ॥ 
--ীতুর্গাশক্ষর মুখী 

এসো ! এসো! ! নীল আকাশের অভিযাত্রী, 
এইন্ধপে ফিরিতেছ তুমি কত রাভি। 
জাননা তা তুমি কভু ভয়-ডর কাহারে বা কয়, 

তাই তুমি রাত্রি দিন অকাতরে করিয়াছ জয় । 
শত বাধা পারে না ক্ষখিতে তোম। কতৃু-_ 

ছুটে চল বাতালয়ে হে খেচর, গতির প্রতিভূ। 

বহিছ সংবাদ কত দেশে-দেশে হে গগনচারী,-- 

ওগে। প্রগতির প্রতিলিপি, সভ্যতার তুমি যে কিনারী । 

ছুটে চল আরো দূরে, আরো দূরে, সন্ধ্যা হয় হয় 
আবছ। আধারে ঢাক! পক্ষে লয়ে সত্যের প্রতায় । 



আন্তিনব 

তার্মি যেনে | প্রীতবানী প্রসাদ চক্রবতর্ণ । 

তোমাকে চিনেছি আমি, 

আমার সব দিয়ে করেছি অন্ুভব ; 

জলের শব্দের মত ভুমি 

সামার হৃদয়ে তোল রব । 

তামাকে চিনেছি আমি 

যুগের অনস্থ প্রতিমা, 

সঙ্গ তার্থ তব চোখে 

আঅশাজের সাজ্না। 

তোমাধ বকের মত সাদা মন 

সমুদ্রের মত চেতনা 
আমার দয় জুড়ে তুলিয়াছে 

শুধু এক আনন্দ মৃচ্ছণন। | 

ভুমি যেন সব আনন্দ গাথ। 

কবির কল্রনা । 
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মিলন-তৃষা | 
জীন্ুকৃমার পাল । 

নয়ন থাকিতে আমি যে অন্ধ, যদি না দেখিতে পাই 
জীবনে মরণে আমি যে তাহার চরণের ছোয়া চাই। 

ক্লাস্ত গোধুলি, 
যাবে যাও চলি । 

সাঝের আধারে আসি বারে বারে 

ৰাশরী বলে কি তাই! 

আসিতে তোমার এত বাধা যদি কে বলে বাসিতে ভালো, 

আমি যে অবল। কী করি একেলা ; কেন এ আগুন আবালো! 

নাই --নাই --স্থুর, 

সে যে বহুদূর । 

উঠিলে লহরী আসি ত্বরা করি 

তবুতো। যমুনা কালে। ! 

কালো। আধারের সন্ধা! নামিলে বন্ধ মানিবে দ্বার 

কত যে যাতনা, কত লাঞ্কনা কী আর বলিব তার। 

বল্ বল্ সখি, 

থাকি কিনা থাকি -- 

রাখিতে চরণে হৃদয়ের ব্যথা! 

নীরব অশ্রধার ! 
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অকারণ কাটা বিধিলে চরণ; চেয়ে দেখি এলো নাকি, 
মন বলে তারে মাসি অভিসারে আখিতে মিলাব আখি ! 

অভিমানে হায় 

বড় বাথ পায়, 

জানি সে সরল কিশোর চপল 

চির-স্ুন্দর-পাখি ! 

ব্লোলা 
1 সরোজ্ দেব মণ্ডল 

ফাদয়-অন, অস্থি-মজ্জা-মাংস,। দেহ 

আমার অল্পে লালিত পালিত 

পরমাস্থায আমরা সবাই 

সারাদিন বাত খরচ করি 

হিসেব করি না, উপাজিত টাকা তাও । 

তবু বসন্তের গান শুরু হতে ন! হতেই 
বিশ্বাসঘাতক হাদয় আর মন 

বুনো পাখীর মত উড়ে গেল 

মাধবীর চিত্র বাগানে হ. 

রসাল ফলের সন্ধানে । 

সামার কথা গ্রাহা না করেই ॥ 
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বিতক্ষ মানস | 
অনিলকুমার সমাজন্থার (কাব্য 2) 

ওখানে পাখীরা ডাকে আমি তাই শুনি, 
আর জাল বুনি | .**০০০ ০০৭ 

কতটুকু ক্ষতি হ'তো। * পাখী হ'য়ে যদি-_ 

ভেসে বেড়াতেম ওই আকাশের গায়ে নিরবধি ! 

এখানে সবুজ ঝোপ, ওখানে নীলিম আকাশ 
এনে দেয় প্রাণ কোষে কি পদ্ম আশ্বাস ! 

দিক চক্রবালে 

পছিমা স্ুরজ তার শেষ রক্তটুকু ঢালে । 
লু পক্ষ মেলে চলে। পাখীরা সবাই 

নীড়ে ফিরে ফাই । 

তারপর, ফের কোন দৃরস্ত প্রত্যুষে 

মেঘ-মন ছুয়ে ছুয়ে নালাকাশে ভেসে 

দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া নিশ্চিন্ত নির্ভর 

বিবর্ণ মেঘের বুকে, একে দেবো ডানার সে 

বলিষ্ঠ সাক্ষর । 

ওখানে পার্ধীরা ডাকে আমি শুধু শুনি £ 

আর কল্পনার জাল বুলি । 
£ বেশ ততো পাখী হ'য়ে যদি-_ 
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৫৮ জআস্ডিনষ 

ভ্তজ বীণা ীনতী গীতা ভন্টাচার্যর 

সক হয়েছে আজি 

বাণার তার, 

স্বর ওঠে নাকো! 

সে বীণায় আর। 

মন-বীণাখানি 

আজও আছে, 

সেও বেঁচে আছে। 

গানের কলিটি 

যখন মনে পড়ে, 

জেগে ওঠে স্মৃতি কত 

মোর হৃদি-মাঝারে । 

এক]? একা থাকি 

বাতায়ন পাশে, 
চেনা সেই গানখানি 

আজও ভেসে আসে। 



খআভ্ভিঅব রব 

১ ঢু সই িনিকী 

ডাক দিয়েছে সে সুর মোদের 

এগিয়ে ষেতে চলার পথে, 

বলছে ডেকে-_ “এগিয়ে এসো, 

আমি ঘষে যাত্রী তোমাদের সাথে 1” 

সে স্থর শুধু হাতছানি দেয় 
দেয় না খবর তার সীমানার, 

তার স্থরেতেই চলছি গেয়ে, 

করছি সাধন মোদের দে সাধনার» 

ওই স্ুরই মেদের করবে জানি, 

করবে জানি বিশাল বড়, 

ধৈর্য্য ধরে ও সুরের তানে : 

যাব এগিয়ে মোর! হয়ে একজড় । 

কল্পনাতে রাঙিয়ে মনে 

চলবে মোরা ও স্থুরের টানে, 

ওই স্রই তো দিয়েছে এনে 

এনেছে আলো মোদের সনে। 

শপথ নিলাম “হবই বড়, 

করব বড় তোমারেও আমি, 

তোমার আমার চলার পথে 

সঙ্গ রবে শুধু জগতস্যামী । 



অভিনব 

ভাক় এসাভ | 
। অআসিতবরণ পা 

সীমাহ্ছ আজ্ঞ ডাকছে মোদের ২ 
বন্ধ ঘরের 

অন্ধ মায়ায় ভূলিস্নে ভাই, 
আজকে সবাই 

আায়পে ছুটে মায়ের পাশে, 

শক্রুপা আজ দাড়িয়ে আছে বন্ধু বেশে। 

মুখোস তাদের খুলতে হবে, 

আঘাত ভানদের হানতে হবে 
কঠিন হাতে, 

ধঞ্ড কঠিন করতে হবে হৃদয়টাকে ॥ 

৮ল্ ছুটে যাহ-- 

ভফ, ভাব না, দ্বিধা, মিছে করিজসনে ভাই 

ঘরের কানে কার্দিসনে আজ মিথত্ো লাজে, 
আয় এগিয়ে পক্ত দানের পুপণা কাজে । 

“বিপদাটাকে ভাই খলেভাক্, 

ঘরের “কালে ভযটানে রাখ, 
'মরণ টাকে বন্ধুরূপে 

বরণ করে চুপে চুপে 

চল্ এগিয়ে বাধার পথে- দিয়ে জয়ধ্বনি, 
নতুন ঘুগের আমরা তরুণ-_ আমর অগ্রনী ॥ 



সআশ্ডিনর ৬১ 

লজিবস্ল ] 
জ্ীলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

নজরুল ইসলাম । 

কুদ্র-বীণায় ঝঙ্কার তোলে অগ্রিক্ষরা নাম ॥ 

(তব) বিদ্রোহী ভাষা ছবার আশা শৃঙ্খল করি ভগ্ন, 

দ্র্গন পথে মুক্তি-শপথে যাত্রীরা চির মগ্ন, 

প্রতিভা দীপ্ত স্র্ধ্য সারঘথী শতাকোটা প্রণাম ॥ 

বিদ্রোহী তুমি কবি। 

জাগুহী স্থরে জনতার তীরে বাজায়েছ ভৈরবী ॥ 

আগামী দিনের সবুজ ন্প্রে রঞ্জিত মহাবাণী, 

ধবনিয়। ভুজিলে ভ্ন-জাগরণে মুছি কলঙ্ক, গ্লানি, 

সজ্জিত করি ছন্দ-লহরী বেজে ও? ছুন্তুভি ॥ 

তুমি কাজী নজরুল । 

(তব) স্ুর-সূছনা। নিবারি তৃষ্ণা প্রেরণায় রাড ফুল ॥ 
অন্তরঙ্গ প্রেমিক সঙ্গ তীর্থ-উদার-চিন্ত 

সঙ্গীত-সরাপানে মাতোয়ারা ছন্দিত ধর। নিত্য 

কাবা-ভারতী তুজি মধুমতী সাধনায় নিলি ॥ 



৭ কস্ডিনব 

বর্ষা সুন্দরী | উহাহীর বানাও 

বর্ষা বর্ষা শ্ুন্দরী বা ! 
কত তুমি সুন্দরী ! কত তুমি ফর্সা! 
কি সুন্দর লাগে মোরে তব রূপ কেরি, 
কাহারে কবতা। আমি রূপে মুদ্ধ তোরি । 
ঝিম্ কিম্ রিম্ রিম আরো কত শব্দ, 

তব--রূপ দেখে পরথিবীর সফলেই মুগ্ধ । 

টপ, টপ. শব্দে পড় তুমি ধরাতে, 

চাষা, ভূষা, দীন সব বাঁচে তব আশাতে। 
তব আগমন আনে প্রাণে প্রাণে ভরবা-_ 
বধষা, বধষা।, সুন্দরী বধা। 

রাখারদণ চট্টোপাধ্যায় 

মম জদি মন্দিরে তুমি দেবত। । 

তোমারই চরণতলে রাখিয়াছি বাখা ॥ 

শ্র্িযতম প্প্রেম ময় প্রীতি পরশে 1 

অনুর ভরে দাও মধু হরষে ॥ 



অভিনব ৬৩ 

নয়নে জ্বজে তব প্রেম শিখা । 
হৃদয়ে অনুরাগ দৃপ্ত লিখ ॥ 
তন্গুতে ভর1 দেহ স্ুরভি | 

হদয় ভৃত্য করে নিরবধি ॥ 

কণ্ঠ উঠে গাহি তব জয়গান ॥ 
অধরে রাঙ্গিয়। উঠে প্রেম অবদান ॥ 

| | গোলাম মহিউদ্দিন অনল 

দেখেছি পরথিবী শুধু মোহময় পিপাসার ছায়া ! 
যারে দেখিয়াছি ভারে জানি নাকি ভুলি নাই মায়া ? 
ও সেই দূর ভ্রমণে দীর্ঘ সময় দিয়া-_- 
হয়েছে প্রফুলিত সে মোর হিয়া । 

মনে হল আজ আমি ফিরে যাব £সখানে ! 

হারানে। মনটি মোর পাওয়ার সন্ধানে, 
বাধে নারে মন নদী, একি তার আ্রোত ? 

জীবনের পথ তুলে কেনরে এ শোক ? 
ছুটে গেছে এবে হায় সেই সুখযাত্রা | 

হেথা পড়ে নাই তার এতটুকু মাত্রা । 
তবে মন কল্পিত কিছু সার আছে বুঝি পড়ে 

সে বুঝি ছিটায় প্রাণ রাখে নাকো ধরে। 



মাজীবন কা অভজুজদার । 

চারিদিকে থইথই মানুষ, ভীডের মধ্ো হারিয়েছি ; 
ান্তে চেয়েছি অজানাকে, অচেনাকে 
সুখ-তুঃখের ভাগ চেয়েছি সকলের কাছে, কিন্ত 
জাতের অজুহাত দেখিয়ে 
ভালবাসার ছায়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে আমাকে । 
শামি ঘষে পেয়েছি জগত ও জীবনের মিলনের স্বাদ, 
আমি যে শুনেছি- শ্রাস্তের নান জী, প্রেমের নাম সুখ, 
ত্যাগের নাম অক্ষয় । জানি 

আামার চোখের ঈশারায় যদি থাকে 
নতুন সমাজ গড়ার নপ্র 
আমার আলিঙ্গনে থাকে যদি 
ভালবাসার উত্তাপ, 
তবে সে উত্তাপে পুড়ে যাবে জীর্ণ সমাজে গেঁজিয়ে ওঠ। 
জীবনের ক্ষুত্রতার হীন অভিমান । জানি ং 
প্রেমের শুচিতে থাকবে না জাতের বেড়! । 
জন্মটা ষে আগাগোড়া মাকম্মিক । দৈবাধীন । 

কর্মের ভিতর দিয়েই কেউ দেবতা, কৈউ দানব । 
ভাল হতে চাওয়ার মূলধন আদশ প্রেম 
তাইতো মামি অভিমানে ভেঙে পড়িনি 

ছঃখে কেদে মরিনি। জানি £ 

আমার নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্রে, ভালবাসার উত্তাপে 
ক্ষুঙ্রতার হীন অভিমান ছিন্ন হয়ে 
জন্ম নেবে পরথিবীতে মহাজীবনের অজজ্ত। | 



অভিনব শু 

59 জীন্যানাননানী 

দারুণ উত্তাপে পোড়া মাটি, 
থেকে থেকে ভীষণ উদশগীরণ, 

শুঙ্কতার করাল গ্রাসে মৃত্যু__ 
কবপিত অসংখ্য অসংখ্য জীবন । 

এর নাম কি খরা ? হয়ত তাই 

কিশ্বা নয় । খরা ফাই ছোক, প্রকৃতির 

বছান্যতা এর হাত থেকে দিতে পানে সুক্তি। 

কত মস্থণ হৃদয় আজ খর কবঙ্গিত-_ 

মুঠো মুঠো জিঘাংসা। আর স্বণ। ছড়ায় 
থেকে থেকে । বিকৃত সভ্যতা মগ্ডিত্ত, 

অক্কে গরমিল, লেচ্ছাকৃত প্রতারণায় 

মানুষের জীবন নিয়ে খেলে ছিনিমিনি | 

আপাতত এই খরা 

ক্রি হৃদয়কে যদি দেয় মুক্তি 

স্থষ্টি ক্রমশ সজীব সত্বে্গ হোক আরো । 



৬ অভিনব 

কাবিবর 
[ জ্ীকেশবচজ্ঞ চক্তবস্তা । 

হে রবি, বিশ্বকবি, নিখিল বন্দিত তোমার কবিতা 

যুগ-যুগ মানব হাদয়ে বহিবে অম্বত বারতা । 

ওগো, সুন্দরের পুজা রী, চির সুন্দরের ভিখারা 
তব স্মরণে, আজি বিশ্ব নয়নে ঝরে বিরহের বারি । 

আজি বছরে শুভ পঁচিশে বৈশাখ, 

সারা বিশ্বে তোমার পড়িয়াছে ডাক-_ 

কোন অমর্থবধামে, সুন্দরের ধ্যানে, রয়েছ তুমি বিভোর, 
তোমারে পুজিবার তরে বিশ্বে লেগেছে আানন্দের ঘোর। 
তব শ্বতির বেদীমূলে আজ পরাবে মালা তব গান গাহিয়া, 
তব জয়গানে বিশ্ব অবাক মেনেছে তোমাপানে চাহিয়। ৷ 
মনে হয় তুমি এসেছ আবার, নবরূপে এই ধরণীতে। 
লয়েছ জনম প্রতি ঘরে ঘরে, প্রতি মানুষের হৃদয়েতে। 
শিশুর মাঝে ভুমি চির-শিশু, নবীনের মাঝে চির নবীন, 
বৃদ্ধে তুমি সৌম্য মূরতি, পৃথিবীর তুমি মধুর বীণ। 
তোমারে যার। দেখেনি চোখে, তোমার বাণীতে আপনা মিশিয়। 
পেয়েছে তোমার বক্ষের মাঝে, যতনে রেখেছে পরাণে বীধিয়। । 
তোমার বাণী আজ মূরতি তবু ধরিয়া, সত্য হয়ে উঠেছে 

তোমারে ঘেরিয়া। 
নয়ন হইতে গিয়াছে সরিয়া নয়নের মাঝখানে নিয়েছ ঠাই ॥ 

১ 



আবথ কাজ | 
অভিনব 

অধুসুদন পাল। 

আপন স্ুসার করিতে কখনো 

--ভাঁবি না মনে দ্বণা । 

যত আছে তবু মারও বেশী চাই, 

স্যাহা অন্তাহ্ বুবি না। 

ইন্জপুরী তুল্য আলয় 

যদিও ছু-হুখলা। 
কুবের ভাগার অতি তুচ্ছ 

তবু ক্ষুন্ন বাসনা । 

দী"নর রক্তে রঞ্জিত তম 

বর্ণ হয়েছে লাল 

দাঁষটা চাকিতে অপরের নামে 

করিতেছি গালাগাল । 

সখের ধর্ম পালনে আছিকে 

বিবেকে পরিহার, 

সাঙ্ছষ নামেতে অমানুষ আমর 

হয়েছি যে অসার । 

১, 



অভিনব গীনক 

অক্ষীকারে নামে? | জ্রীলজমীকাস্ত ঘোষ । 

আলো-ছায়ার কাজলে সন্ধা! নামে! উদ্যান নির্জনে 
আসক্স শররীকে দাগ জানায় রজনীগন্ধা 

ন্বিক্ধ জদয়ের সৌরভ দিয়ে, পাখীর কলম্মনে 

হাদয় নাক্ুত হয় ; কি যে ভালো সোনালী এ সন্ধা ! 

নির্জন আধার 1 তুমি কাছে বসো, হাতে হাত দিয়ে । 

মুখোমুখী বসে বলি হ'জনে না-বলা- কথা । 

সমত্ত নিঞ্জন আর এ নির্জনে তোমাকে কাছে পেয়ে 

হৃদয় সমুদ্র মোর তরঙ্গ-সুখর, খরক্োতা। | 

এ স্বীয় ক্ষণ আসবে কি? নির্জনতায় এ শিহরণ ? 

নিবিড় আশ্লেষে যৌবনোচ্ছল তনুর উল্লাস ? 
এত কথা, এত গান ভরে দেয় মোর রিক্ত মন; 
সমস্ত স্বপ্রিল আজ রঙীন যে আকাশ-বাতাস ! 

এখন অক্ষীকারে নামে । উন্মোচন করো গোপনতা, 
মাতাল যৌবন দিয়ে হৃদয়েতে আনো মাদকতা ! 



আন্তিনধ বট 

জন্মদিনে | জাহির হাল 

মোর জন্মদিনে নবছচ্দের ও আনন্দে । 

কোন পাখী গাহিছে গান মোর হাদয় মাঝে ॥ 
যে কালশ্মতি মোর এই বুকে । 
বিষের মত অলেছিল প্রতিক্ষণ ॥ 

ভাবি নাই; তুমি আসিষে আঞি । 
মোর মান মুখে যোগাইবে তুমি হাসি ॥ 
আজিকার এই জন্মদিনের মেলায় । 

মোর প্রাণ পুর্ণ কর তোমার মালায় ॥ 
তপ্ত কর মোর এ আশা 

পৃর্ণ কর অপূর্ণ তার জ্বালা ॥ 
এ শুভতিতিতে সুষ্খী কর আমায়। 

তোমার বাধাহীন অকপণ ভালবাসায় ॥ 
আজি এস মাভিয়া উঠি মিলন রঙ্গে । 
মিলনের স্থুর বাজিয়া উঠুক জন্মদিনের সঙ্গে ॥ 

গার রোত গোর 



৭৪ অন্ভিনব 

নব-বার্ষর দীক্ষা ৰ 
--সক্ফোষকুনার বেরা । 

নব-বর্ষের শুভ আগমনে লইলাম এই দীক্ষা 
পুরানো স্মৃতির অবসান হোক চাহি এইটুকু ভিক্ষা । 

আমরা সবাই হয়ে ভাই ভাই 
সকল বিছ্েদ ভুলিয়া যাই : 

এক জোটে আজ লড়িব আমরা, শক্রকে দিব শিক্ষা 

নব-বর্ষের পুণ্য প্রভাতে লইব অসুত দীক্ষা । 

পাকিস্তান ও চীনকে আমরা করিনা ভয় 

ভারত যদি সকল বিভেদ ভুলিয়া রয়। 
এস, এস আজ সব জাতি ভাই, ্লাড়াই পতাকা তলে 

আমরা সবাই হয়ে ভাই ভাই, থাকি ষেন ভেদ ভুলে । 
ভায়ে ভাযে থাক তই অমিল 

ষেন থাকে শুধু অস্তরে মিল ২ 

লহ এ দীক্ষ। আজ নুতন দিনের প্রাতে 
বন্ধ হুয়ার মুক্ধ হুউক্ তোমার আঘাতে । 



আস্ভিনধ ন১ 

পুথিমার রাত | 
-লয়জরঞ্জল বিশাল 

পিম! রাতে জোছনার আলো! 
নিমেষেই মেতে! পৃথিবীর কালে? 

আলো দিয়ে ষযোছে। 

মনোরম শোক্তা, প্রাণে জাগে হাসি, 

কিছু সাদা মেঘ আকাশেতে ভাসি 
মধু মায়াজাল রচে ॥ 

নির্নল আলো অপরূপ ঠাদ 

হাসি মুখে ভাঙে আধারের বাধ ; 

ফৌবনা-উচ্ছল। 
আকাশের তারা বূপসীর সাথী ; 

মুখ টিপে হাসে আনন্দে মাতি, 
স্বীয় পথ চলা ॥ 



'ন্ভিনব 

| সুদ্ধীয। লাহিড়ী 

মনে হয় ছিড়ে ফেলে মায়ার বন্ধন 

ছুটে চলে যাই ওই মহাজিস্ধ পানে 
আপনারে মিশাইয়া। দিতে । 

কিন্তু হায় কঠিন বন্ধনে মোরে, 
বেধেছে সংসার যেতে নাহ্ছি দেয় । 

তৃষিত নয়নে চাহি সিস্ধ পানে 

গুণি ঢেউ তার তীরে বনি ! 

সময় বহিয্ঞ! যায় কাল-সিক্ধ পালে । 
ওপার হইতে ভেসে আসে মধুর আহ্বান । 
আয় ত্বরা কিঃ 
ভাসরে তরঞ্জী তোর শাস্তিপারাবারে । 

শুনি ফে আহ্বান উচাটন্ হয় প্রাণ 
ছুটে যেতে চাই কিন্ত হায় কে সে মোরে 

পিছন হতে টানে যেতে নাহি পারি। 

চেয়ে থাকি শুধু চেয়ে থাকি 
ওই দূর সিন্ধু পালে। 



ঘআভিনৰ খত 

“ক” এর কেরামাতি | গু দিযার 

কালীঘাটে কাজ করে কাক! কুষ্চকালী, 

কষ্টেতে কাটায় কাল করিয়। কৌশলী । 
কলহ করে না কাক কু কোন কালে, 
কঠোর কঠিন কটু কেহ কয় কেলে। 
কাকার কাজের ক্রেম কল কারখানা, 

কত কম্ঘম করে কাকা! কণ্ধই কামনা | 

কুপুত্র কাঞ্িকের কুকর্ষ কল্পনা, 

কখনও করেন! কণ্মের কিছু কণ। ৷ 

কুচকুচে কালে কম্া কাজল কমলা, 
কান্নাকাটি করে কেনে কয়েকটি কল! । 

কলসী কাখে কাজল কছে কানে কানে, 

কমলা করে সশাকাঞঙ্জ কতক কারণে। 

কালে কাচের কাঠি কন্ঠার কর্ণ কুস্তলে 
কেতকী করবী কদম কিছু কণ্ঠ মূলে । 
কষ্কালীর কালে কাক কশ ক্রমেক্রমে 
কেমনে করিবে কাজ কহ কি কারণে । 

কালি করি কালি করি কপট কপালে, 
কালক্রমে কৃষ্ককালী কালের কবলে। 

০১১১১ 



৭ 'ন্ডিনব 

সাবার আ ] গ্রীছারাখন কর্মকার 

সাঝের রমণী আসিবে প্রণমি 

তুলসী বটের পাশে, 

লভিবে আশাষ পসাঝের তারার 

বনু কামনার আশে। 

শাকাশের পরে লুকায়ে বেড়ায় 

আলো! দানে ছিটি.ছিটিও 

দখিনা হাওয়ায় সুবাস ছড়ায় 

ফুল চায় মিটিমিটি । 

নিশানাথ পাশে আসিয়া! ঈ্াড়াবে 

করিবে আলোক দান, 

হই দেবভার মিলন অস্তে 

ভরপুর হবে প্রাণ। 



অভিনব ৫ 

জনৈক থযাত্রীর উদ্দে একাটি স্তুয | কা সস 
সে অতি করুণ আর্তনাদ 

স্বত্যু ধীরে ধীরে পশি তার করিল সর্বনাশ 

বিকৃত মুখভাগ ভগ্ন ক-ভাষা 
ভাঙ্গি খান খান। চূর্ণ হল সকল আশা। 
বিচলিত মোরে করিল তাহার রক্ত-প্রাবন ধারা 

হেথা হোথ। যেন রক্ত উৎস ছুটিছে পাগল-পার!। 
“একটু বাতাস” কয় শুধু তার আধ নিমিলিত আখি 
দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল সে-_ 

দিল সে সকলে ফাকি। 
তবুও তো শ্মিত হাসিটি, 

অধরে পড়িছে ঝরি 
কয় সে যেন স্বত্যুরে আমি বন্ধুগোত্রে ধরি। 
হায় হায় রবে কম্পিত হয় হেথা হোথা ঘরবাড়ী 
ক্রন্দন-রতা জননী বিলাপে ওরে কোথা গেলি মোরে ছাড়ি 
যে বেদনার কোনো ছল নাই 

বলারও থাকে না ভাষা 

হেরিলাম শুধু সভয় নয়নে কার সে নিঠর হাস!। 



খআশ্চিলব 

তি 

আমার মনের ভায়েরীতে 
আছে নাকি কিছু লেখা শ্মতির রেখায়।। 

বিগত ঘটনার আলপনা । 

স্মতির কবরে খোজ করি, অদৃশ্য কষ্কাল। 

লোনা ধর। সৌদ! গন্ধ, খলে পড়ে পাতা 

বিবর্ণ প্রজাপতির পাখায় সাজানো চির 

স্বতির স্ৃতো। ধরে, টান মারি 

প্চ1 ঁট, দুপুরে অসম্ভব রাত ! 

সময়ের সিঁড়ি দিয়ে লীচে নামি 

খোজ করি পুরানো সে খর $ ৰ 

দুর্গন্ধ অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরি 
ষুচি পাতা পর্ণে গেছে বরে। 

স্মরণের নদীতে আসে না জোয়ার, 

কবে পড়ে গেছে ভাটী, পুরোনো! কাঙ্গায ! 
বিশ্মিত! আকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন তারারা-- 
গ্রেছে চলে ছায়া পথ ছিয়ে। 

আমার মনের ভায়েরীতে 
পুজি 

লোনা সমুদ্র পারে 

রাহা 



অভিনব 
দ্র 

নাড়া | পবিশাখ দ
ে 

ব্যাকুল হৃদয়ে নিশি-ভোরে 

চাহিয়। আছি তব দোরে 

দেখি আর দেখি কত না আশায় 

এ জানালায় 

আবির্ভাবের বেল! বয়ে যায় 

সেই রমনীয় স্যষ্টি, 

একটি চকিত দৃষ্টি, 

কতদূর সেই মিলনের ক্ষণ 

বেধে বেধে রবে নয়নে নয়ন 

নীরবে সিদ্ধ কৃষি । 

“মুগনয়না -আলেয়ার মায়া 

কভু দেখি কায়া কু শুধু ছায়া! 

তবুও তোমায় চিনি । 

তুমি মায়ামুগ মোহ সঞ্চারিণী ॥ 

০০০ 



অভিনব 

নি | | পুরবী চট্টোপাধ্যায় 

সময় এসেছে-- 
আর দেরী নাই বিচার হইবে স্বর | 

অন্যায়ের প্রতিকার হইবে এবার ॥ 
দিকে দিকে__ 

আজ চলিয়াছে অভিযান উদ্ধাপ্সিতে মজুত খাদ্য ! 
লেভীর দ্বার! সংগৃহীত ; চাষীদের অশ্রুজলে ভরা শন্য ॥ 

র নিলা 

কালোবাজারী মজ্তদারী ও আড়তদারদের । 
ফ্রেমে ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে এবারে ॥ 

নিপীড়িত জনগণের একতানের স্ুর-_ 
তারশ্বরে ভেসে আসে । 

কঠোর কণ্ঠে বলিতেছে ওর৷ 
“দাও হে শক্তি, দাও হে ভি, দাও অসীম তেজ।” 

ধকংসিতে যেন পারি অন্যায় অবিচার । 

এ বঙ্গে আসে যেন অন্ঠায়ের সুবিচার ॥ 

মোদেছ মাতৃঅঙে 

আর ন। মাথা তুলে দাড়াতে পালে অগ্যায়, 
গায় ও সত্যের সে । 



অভিনব ৭৪ 

স্মাতি বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় 

কখনও ভাবিনি চিরচিহ এঁকে ষাৰে 
তোমার নাম নিশ্চিহ্ন করে জীবনের 
পণ্য, মর্নাস্তিক বেদনার হত সুপ্ধ 

স্পন্দন ভিম্মভিয়াসের গর্ভে ; আকাশে 
ওঠে চাদ, কাটা কম্পাসে জাক। নিখুত 

বৃন্তের মত 7; ভাগীরথী আছে উপুর 

হয়ে যেন র্যাশন দোকানে পড়ে থাকা 
মৃত সরীস্থপ (৷ মানুষ দিয়ে তৈয়ারী )। 

এবং তুমি আছ শুস্ অবশিষ্ট কোন 
সমস্যাহীন সংখ্যা তাই ঈশৎ আনন্দ 

পড়ে ঝড়ে টিকটিকির লেজের মত 

জীবনের দেয়াল থেকে খসা, নিংশব্। 

চিৎকার, সুক্ষ আলোড়ন ঢোকে বুকে 
শ্রঙ্গ পথে । খোদিত হয় সেই নাম ॥ 



৮* গ্মাভিনব 

£ | প্রণব কুমার মুখোঁপথ্যায় 

এসেছে রাত্রি, ঘনায়েছে কালো, গভীর অন্ধকার। 

অনাবৃষ্টির অগ্নি আখরে, লেখা হ'ল ক্ষুধা! প্রতি ঘরে ঘরে, 
আলেছে আগুন উদরে উদরে, উঠিয়াছে হাহাকার। 
রুত্র হিং প্রকৃতি রঙ্গে, মেলেছে জিহ্বা বিহারে বঙ্গে 

জেগেছে কানা! দিগ দিগন্তে, মৃত্যুর দূত খরা, 
তার পর এল প্রলয় প্লাবন, বৃষ্টি মুখর বন-উপবন 

বৃষ্টির ম্েহে জুড়ালো জীবন স্নিগ্ধ হইল ধরা । 
এসেছে বন্থা মাঠে প্রান্তরে, শ্যামল ধানের সুশ্যামল ঘরে, 
শেষ আশাটুকু কেদে কেঁদে মরে বন্যার ঘোলা জলে, 
গেল ধানক্ষেত গেল গেল পাট, ডুবিল দোকান পথঘাট হাট 

গ্রামের বাজায়ে ভিন টাকা কেজি, দিবসে ডাকাতি চলে । 

ট্রাজেডি নেমেছে চারিদিক ঘিরে, হতাশ হতাশা আসে ফিরে ফিরে 
এক পা ফেলিতে হখে দৈন্ পায়ে পায়ে বেধে যায়, 
হ'দশক হ'ল হয়েছি স্বাধীন, তবুও বন্দী, দরিত্র, হান, 

অন এক্স হয়েছে স্বপ্ত, জীবনের দাম নাই । 

কবে ফিরে যাবো ছ'যুগ পিছনে আজ শুধু ভাবি তাই॥ 



মভিনব ৮১ 

ঝন্ড 2 ॥ ভ্রীমগন মোহন ঘোধ 

কড় ওঠে_ 
পশ্চিম দিগন্তের এ গোধুলি রাঙা পথ 

কি যেন এক ঝঞ্ধার তীত্র আশঙ্কায় 

মূক থেকে মুখর হয়ে উঠে 

অজান্তেই--। ওকে আলে? 
ঝড় ওঠে । 

ঝড় ওঠে _ 
শঙ্কাকুল পাখীদের পাখার ঝাপটে আর আন্তিতে 

দিক ভূল হয় জ্রান্তিতে 
ওর। শুধু ওঠে আর পড়ে--আবার ওড়ে 

কি কঠোর শাস্কিতে 
বড় ওঠে__। 

ঝড় ওঠে_ 
বিদগ্ধ ধরণীর বুকে শ্ীতলত। দিতে 
বারবার ওরা আসে-- বারবার ফিরিয়ে মানে 

আশ্বাস। তৃষিত ধরণীর ক্লান্ত নিশ্বাসে 
ফুটে ওঠে শাস্তির প্রলেপ 

আনন্দ কি তাই জাগে ফুলেদের বুকে ? 
বড় ওঠে 



৮২ অভিনব 

একটি সাদা গোলাপর কক্তাল £ 
কয়েকটি কচি হাড়ের পাপড়ি £ 

আর সবুজ ঘতুযুটা_ 
॥ সুকুমার লাখ ॥ 

এবং নায়িকা না হ'লেঃ 

যেমন উপন্যাস হয় না 

তেমনি £ নীল আকাশ, 

ফুল, পাখা, স্বপ্ন, সমুদ্র ছাড়া 
তোমাকে কবিতাও কর! যায় না। 

(কেননা--) তোমার নীল শাড়ীর পেছনে 
তোমারই মত এক কুমারী মেয়ে এসে দাড়িয়েছিলো। ॥ 
কিন্তু ; ভুমি ওর, গালাপী কোলের দিকে তাকাতে-_ 

( একট সাদা গোলাপের কষ্কাল, ব'ললে। 2) 
“এটা আধুনিক ককিতা।” আর প্শন্ভের মত”**' 

তুমি ওকে দ্বণা করলে --" !! 

যখন দেখলে £ ওর ময়ল। পড়া, সুন-গু ড়ো, নগ্প, 

ঘাড় বেয়ে £$ বিসপিল, একটা কেল্পো বিচ্ছিরিভাবে 

নরকে উঠছে." ৪ আর তোমার দিকে তাকিয়ে £ 



অভিনব লৈ 

ওর কোলের সবুক্গ মৃত্যুর, কয়েকখানা কচি হাড়, 
তখনে। হাসছিলো । কেননা, 

(ওর মত তুমি এখনো মা হ'তে পারোনি ॥ ) 

তবুও, ওর কানীন গোলাপের ছেঁড়া 

কঙ্কালটাকে একটু কুড়িয়ে নিও 1 

৪৬ ৮. 

গিয়ার | লল্গাপ পরকার 

দীপা, মধারাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়, 
অন্ধকারে রাতের তারার পানে চেয়ে 
বলে?, শুধু বলো, প্িয়হার মেনো না। 
সে ডাক ছড়িয়ে যাবেস্পবতচূড়ায় 
সে কথা৷ ধ্বনিত হ'বে সমুদ্র গঞ্জনে 
সে আহ্বান শুনে শোপিত-অক্ষরে 
আবার লিখবো দিনলিপি ২ 

শরতের আকাশ, রাতের পৃথিবী তুমি সাক্ষী 
আমি ই্রমান্র! না । 



৮৪ অন্ডিনষ 

জননী 
| “অসাফাজিক' 

হারিয়ে গেছো৮জীবলনের মাঝে, 
বনু পরিচয়ের মাঝে, অপরিচয়ের কাছে। 

--যে দিন হয় চারিচক্ষুর প্রথম মিলন, 

রোমাঞ্চ শরীর, শ্রায়ুর শাতলতা, স্খলন । 

একে পাপ বলে না, শুভ ভেবে আশীবাদ করে। 

এদের তফাৎ কোথায়,--কেউ কি বিচার করে ? 

প্রয়োজন কি গাছে, সামাজিকতার £ 

হয়তে। আছে, নয়তো নেই, -_ভগ্ামির | 

পরথিবীট। সবজায়গা! সমান নয় 
বিচিত্র আবহাওয়া, কোথাও মিষ্টি কোথাও কাসায়। 

উতয়ের প্রয়োজন মাছে, কোথান্ড বা নেহ। 

তবে ওরা'তে। বেশ আছে, নিয়ে নিজের জীবন । 

অন্থুঙ্ব করে কি--,এ সবের আছে প্রয়োজন ? 

নিজেদের নিয়ে ঘামায় মাথা, আছে কি মাথাব্যাথা ? 
ওদের সন্তানের পিত! নেই, তবু ওরা মাতা । 
বিধাতার কি দয়া! তোমাদের সমাজের প্রি 

দোষ নেই বিধাতার, আমরাই সমাজের সতত সতী ॥ 

তোমাদের নমস্কার করি, ভোমরা পিতাহীন সন্তানের মাতা । 



অভির 

তারি 

আমার রম্তীন্ কবি-চোখে ভূমি এক 
নম্দনকানন ঝর] পবিত্র নিষ্পাপ 
সম্চফোটা আকাঙ্খিত রক্তিম গোলাপ 

রূপে রসে বর্ণনায় সৌরভে অলেখ। 

| ভ্ীহিনাংশুশৈখর জনি! 

গ্রীবায় তোমার অমরাবতীর হাস্ঠি 

অমবতপ্রবাহ প্রতি শিরা-প্রশিরায়-- 
ডাকে মধুমতী নুপুর-পাগল-পায়ঃ 

বালিকা, তোমাকে আমি বড়ো ভালোবাসি । 

চেয়েছি তোমাকে আমি কতোবার কাছে 
মধ্যান্ছের কাঠফাটা রোদে + শাস্ত রাতে £ 

কুন্থুম-পেলৰ তোমার ও ছ'টি হাতে 

অব্যক্ত অথচ কিছু বল্বার আছে । 

অনেক ন্ুন্বর কাম্য জীবনে কোমার 

অতোটা লুন্দর-__না-না, নই আসি বালা 
প্রতীক্ষাস্স ব'রে যাবে আমার এ-মালা॥--- 

জানি, তবু পাখি নিয়ে ম্বপ্র-কামর্নার । 



খন্ডিনব 

| একনারারা 

কখনও শ্রাবনের বাদল কর। রাতে 

ৰেনারসী ঘোমটা মাথায় দিয়ে 

এসেছিলে বর্ধারানীর বেশে । 

তোমাকে হাদয় মাঝে পেয়ে 

মনে মন ছুয়ে প্রশ্থ করেছি, সুখী তো ? 

জবাব দিয়েছ তুমি মিষ্টি হেসে ! 

আবার কখনও প্রত্যাশিত বসন্তে 

এসেছিলে বিরহের ব্যথ। নিয়ে বুকে, 

বুঝেছি তুমি কত অসহায় 

তার চিন্ধ ফুটে ওঠে তোমার বিষঞ্ধ মুখে 

তবুও অবুঝের মত প্রশ্ম করেছি, 

তুমি আছতো৷ স্থখে ? 
শেষে জবাব পেয়েছি তোমার 

ব্যখাহত বিবর্ণ মুখে 

তোমার সুখেই আমি আছি যে সুখে ॥ 



অভিনব 

বাঝচার ঝকারে | এ 

যন্ত্রণার মতো! দীর্ঘ মন্থর প্রহরে 

হে আকাশ, হে পৃথিবী, ছে মহাজীবন । 
উন্মদ ঝটিকা আানো। ছরস্ত ছুবর্ধার ; 

সংঘাতের সাথে হোক্ মুক্তি আলিঙ্গন । 

উড়ে যাক্ দৈনন্দিন গ্লানির জঞ্জাল ? 
সঙ্কোচ-ভীরুতা-দ্বিধামোহ-যবনিকা 

ছিন্ন হোক্ সে-ঝঞ্চার উদ্দামতাযুখে 
গণপারণ্যে দেখ! দিক্ দাবানলশিখ! । 

এক্যবদ্ধ চেতনার আগ্নেয় জেহাদে, 

সুস্থ প্রাণধারণের দুশ্দধর শপথে, 

কল্লোলিত জীবনের প্রত্যন্ত সীমায় 

বঞ্ধা এলো বৈজয়স্তী চেতনার রথে । 

হে আকাশ, হে পুথিবী, হে মহাজীবন ! 

জেগে ওঠ মহোদাত্ত বঞ্ধীর বঙ্কারে ; 
রক্তক্ষর! জীবনের ক্লান্ত দিখলয় 

পূর্ণ হোক্ বৈপ্লবিক শ্বরিত সম্ভারে ॥ 



জীবনের সমাবেশ ৪ 



ছবাভিনব ৬ 

আমার আমিটা | 
অভভুলরস্তান দেব 

ওপারে কেমন ছিলে । কিংব। আমি গেল 

লিজেকে মানিয়ে সেথখ। থাক যাবে কিন। -- 

সেসব আমার আজ কোন প্রস্থ লয়। 

যা যখন আসে 

তখনই ত দেখ! যাবে যেমন দেখেছি বরাবর । 
উপস্থিত কততবোর বোবা। 

আগে ভাগে শেষ করি । "বোঝার যদি বা কিছু থাকে 

কুড়েমি করো-ন। বুঝে নিতে। 
এখানে নতুন তূমি। প্রথমত অস্থবিধা হওয়া স্বাভাবিক। 

€ একদা তোমার মত আনকোরা অমিও ছিলাম"****** 
ইদানীং ক্ডিজঞজ্ রক্তের উত্তাপ !) 
কালক্রমে যোগ্য তানুসারে 

ভোগের সামগ্রী পাৰে $ দিক্ধের গভীরে ফেতে যেতে 

হঠাৎ উত্তীর্ণ হবে। অভিজ্ঞতা পুড়িয়ে তখন 
দর্পশে বিস্বিত হলে শ্বতির পালকে তাপ পাকে। 

আমার মেয়াদ আর বেশি বাকী নেই, 
ওপারের পেয়েছি নোটিশ । 

আসল কথাটা বলে নিই £ 

যাবা আছে এই ঘরে বিচিত্র নিস, 

উত্তরাধিকার বলে এখন তোদার। 



মি অন্ভিব 

খুশিমত কারে ব্যবহার । 

তোমার মেয়াদ শেষে পরবর্তী বদি কেউ আসে, 

তাকেও একথা বলো! । ব্যবহারযোগ্য মনে হলে 
সেও যেন ওইসব করে ব্যবহার । « 

ঘাটে তরী এসে গেছে । মাঝির প্রস্ততি সব শেষ । 

এসো হে, হয়েছে লগ্ন £ প্রাণে এসে পৌছে গেছে ডাক । 
নভুনের কর্স সক । পুরোণোরা পুড়ে হয় ছাই! 
আমার আমিট। ফিরে যায়। 

সাগর নি | -_ভ্তবানী প্রসাদ চক্রবর্তী 

সাগর চোখে পৃথিবী যেন 
তোমার চিন্তা রাশি, 

নদীর চরে বরষা মুখর 
ভরা ভাদরের হাসি। 

তোমার অধর শক্ত বীধনে 

বুলায় স্সেছের চুমা, 
আকাশের নীল বুঝি নামে এই 

সবুজ মাটিতে সীম1। 



অভিনব ৯১ 

তোমার জনয 
সীঅজয়কুমার নাগ, সাহিতাখী 

যদি তুমি আমাকে নিয়ে পাড়ি দাও কোন সুদূর নির্জন সৈকতে, 

নিদাঘ সূর্যের অসম্ভব তৃষ্জার উত্তপ্ত চুম্বনে, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ-মুখব 

সাগরের ঢেউয়ের দোলায় দোলায় যদি পাড়ি দিতে চাও 
হৃমেরর বৃত্ত থেকে কুমেরুর বৃণ্তের বলয়ে, 

তবু আমি যাবে। 
যদি তুমি বসন্তের মৌমাছি-ভীড়-করা প্রন্ষুট-গোলাপ মেলায়, 

উচ্ছল সমুদ্রের গানে, খুশা-খুশ৷ হাওয়া-দোল। বসস্তের 
কাকলী-সুখর সোনালী সন্ধ্যায় 
আনমনা হয়ে যদি মামাকে নিয়ে হারিয়ে যাওন্বপ্রিল আবেশে; 
কিংবা যদি যৌবনের চঞ্চলতায় 
জীবন-নদীর উচ্ছল জোয়ারে উদ্বেল হয়ে উঠতে চাও-- 
তবু আমি যাবো । আমি তোমাকে ভালবাসি ! 

তুমি আমার প্রাণের মরতে সবুজ মরদ্ান ! 

তোমার জন্য আমি আমার সব্োত্তম সৌন্দর্য-হৃদয়কে 
অনায়াসে তোমার হাতে তুলে দিতে পারি। 



৪২ অনার 

হদয় যখন দিয়েই ফেলি জ্ুজে ॥ 
স্রীহিহাংগুশেখর জাল! 

সদয় যখন দিয়েই ফেলেছি ভূলে 
ফেরাবো না তাকে আর; ওখানেই থাক্ 
প্রতীক্ষা ক'রে তিতিক্ষা ব'য়ে-বয়ে 
ফ্ালোবেসে পাশে-পাশে হ'য়ে নিধাক্ 

আকা-বাক। চলা-পথে শাখা-শাড়ী ছুয়ে 

'কুছ"'-ডাকা চৈভালী বিকেলের বুকে 

সবুজ-পাতার ছায়ে ইছামতী-তীরে 

মধু-সমীরণে নীরব-নিখর লুকে 

সোনালী শরৎ-নাঝে শিউলির ভালে, 

শীতের ছিমেল রঠতে উক্ত! খুঁজে 
একটুক্ ঠাই নিলে কোলের গছনে 
উস্দুজু ক'রে কিছুটা ছ'চোগ্খ বুঝে 

*রিম্ বিম্*-বধার মিষ্টি-সকালে 
হাস হাসি মুখটার দিকে চেয়ে-চেষ়ে 

খুসি-খুসি দেহটার ভেজা-ভেজা সেবদ। 
গোলাপ-চামেলী-কেতকা-গন্ধ খেয়ে ॥ 



অভিনহ ৯৩ 

অতিথি বিরাগ | ২ 

আমি মধ্যবিত্ত বধূঃ 

বুকে নাই এককফৌোটা মধু! 

মুখ হয়ে যায় ভার। 

মনে পড়ে প্রায় শৃশ্তভাণ্ডার 

মনে স্তাবি একি আঙিল ক 

আমার ক্ষু্রসঞ্চয় গ্রাসিতে | ৭ শ্থা 

চট শিক্ষার প্রভাবে ঠ 

রিচি বিজ 

রর ০৬ ১টএপজত 
উপ ০৭ সাধ্যের নীতি? 

তোমার ০ 

এ ঘরে কেন দিয়েছ হান! ?” ্ 

রী টু অন্ন তুলিয়া তার পাতে 

রি 

আগামী দ্বলিতে শোধ, 

সমসংখ্যায় অভ্িথি হইব ভুলিয়া বোধ ॥ 



৪৪ অভিনব 

ছরাখধর জোয়ারে 
| দীপক সেন 

আপাততঃ হুঃখের জোয়ারে আমি ভেসে যাচ্ছি, 

যেন কোন বিশাল জল-ঘুর্ণীর মাঝ খানে । 

জীবনের চেতনার কোন দিক চিহ্ন নেই, 

যেন আপাততঃ শুধু নিপ্গীড়িত বুক চেপে ভেসে যাওয়াই কাজ । 

কখনো বা মনে হয় ভেসে যেভেনযেতে _ “এপৃথিবী 'দৃশ্তের নগর" 

যে দৃশ্যের অভাস্তরে লুকায়িত আছে চিরকাল, বেদনার কুটিল- 

বিবর'*"" 

আপাততঃ আমি যেন নিমজ্জিত-_সেই কোন কুটিজ-বিবরে 

চারদিক অন্ধকার-_শুধু যেন ঘূর্ণমান তািয়ে চলেছি। 
জীবনের মণিকোঠায় যে সুখ রেখেছিলাম যত্েতে লুকিয়ে এতদিন 

যে নামের রূপ-গন্ধ নিভূতেতে করেছি সম্ভোগ আরো! কতকিছু-_ 

আপাততঃ সেই সব মুছে ষাক্ বিস্থৃতির কুলে । 

সমস্ত সুখের স্মৃতি.অথব। ছ:খের, ভেসে যাক্ রহু-বনস্ছ আগে, 

আপাততঃ হাদয়ের থেকে দুরে যাকৃ- লোভ-ক্ষোভ-লালসা। 

আমি শুধু এইবার হুঃখের আধারে চুকে 

ভীত্রদহে জলে ছাই হ'বো। 
রহহযররর বার 



অসস্তিনষ ৪৫ 

সময় যদি যায় || কেক 
সাগরের ডাকে সে বেরিয়ে পড়েছে 
সে আর ফিরবেনা। 

সে যখন ঘর ছাড়ে আমি তাকে দেখেছি 

একটি দীর্শ্বাস সে ফেলেছিল, আমি তা ও শুনেছি 

যা কিছু ছিল তার সব ফেলে গেছে 
খালি চলে গেছে লগে, এবং বলেছে £ 

“আমি মার ফিরবে! না? । 

“ভাই হোক 

আমি অনেক দুরে তাকিয়ে বলেছিলাম 
“লে যাচ্ছ যদি চলেই যাও 

ফিরে আর এসো না এই জঙালে' 
আমরা ও যারা আছি 

বসে মাছি এই কোলাহলে 

কিছুদিন পরে সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে 
যেতে হবে সাগরের ভাকে 

বালুবেলায় বিস্থক্ কুড়োতে ॥ 
তা 
সে একেবারে চলে গেছে 

সেআর আসবে না 

আমরাই শুধু বসে আছি। 





অভির ৪৭ 

জানি আমি জনি পৃখিৰী, 
নতুন সৃষ্টির মাঝে কাদে-_ 
চেতলা। তোমা র--- 

ক্রন্দসী বেদনা তাই পলে পলে 
সময়ের স্কৃতো। ধরে 
নতুন জীবনের জাল 
বুনে চলে । 

৩5717 | কক সরকার 

হতাশাকে প্রশয় দিতে জানিনি 
পরাজয়কে পরাজয় বলে মানিনি, 

শরীরের শেষ বিন্দু রক্ত দিয়ে যুদ্ধ করবে! 

জয়ী হবো, নিশ্চয় জয়ী হবে ! 
জীবনের বুকে পা দিয়ে 

আনবে! ছিনিয়ে 
আমার ন্বপ্রের জোনাকি । 

ভোগ করবে প্রেয়সীর সাঙ্গিধ্য সুখ উল্বপ্তরাতে, 
ছারপ্রাস্তে পাহার। দেবে 

ক্রীতদালী পৃথিবী । 



2৮ স্িলব 

তা. চি সা. 

তোমার ভালোবাসার প্রতি আমার পো 

আজও আছে। 

আজও মাঝে- মাঝে 

তোমার আমার পাশাপাশি ছ'টো মুখ 

স্থতির কোলে ভাসতে দেখি । 

আজও তোমার আমার দীর্ঘব্যবধানের দিনেও 

তোমাকে আমার কাছাকাছি 

আজে বলেই মনে হয় । 

ওগে! আমার মানসী আশারাণী সাহা 

কয়েকটা পংক্তি নিবেদনের পর 

তোমাকে আরও একবার--- 

ভালোরাষা জানালাম । 



আভিমব বৃ 

প্র. রা; লা. 

ঘুমাও ঘুমাও জেগোনা কোনদিন 

কারণ পৃথিবীটা ঘুরুছে 

আরও জোরে 

হয়তে! এসে গেছে তার অন্তিমকাল 

কিংবা পেয়েছে কোন নক্ষত্র থেকে 

নরম ঠোটের গন্ধ 

কিংব। গালের রক্তিম স্পর্শ । 

ঘুমাও ঘুমাও অনস্ত ঘুম দাও 

আমার ইচ্ছে নেই তোমার জাগরণ 

তুমি বিশ্রাম নাও-_- 
ঘুমাও, জেগোন। কোনদিন, 

জেগোন। মনোরম! রাস 

জেগোন। কোনদিন । 



১৯ 'অভিসব 

আজও সে সহচরী | 
প্রষ্চাত জুখোপাধ্যায় 

বাতাসের স্পন্দন বন্ধ 
পৃথিবাঁর মুখ-মণ্ডল 
পাণ্ডর বিবণ, 

তারই মাঝে ছুট শিশুর মত 

চাপা হাসি হেসে 

স্ুধ্য উঠল, 
জানাল বিগত দিনের 
ইতিহাসের একটি ইঙ্গিত । 

বন্ধকাল হয়ে গেছে 

যৌবন শেষ । 
অন্ধ প্পৌড়, জর! গ্রন্থ 
মনে হয় চিনি তারে, 

শত শত জন্ম আগে 

পৃথিবীতে প্রথম শ্রকাশে 
এক সাথে বসি সমুজ্জ সৈকতে । 
আজও সে আমার 

একাস্ত সহচরী ॥ 

উরি টির 



অন্িব ইস, 

গরিপুরণ চিরালক্ছ 

আলে! আর ব টি নত ছুই সস্তা পরিপূরক উভয়ে, 

যেখানে মালোর আমন 
আমো ২ 
বিশ্বব্যাপী রর 
্ষ্া উরি 

বাজো। 

লোক নিরালোক নিন 

আলো নিজে দৃষ্টির শিট 

টা জানাল। দিয়ে র 

লে করে আলোগুলো। 

পৃথিবীর অন্ধরাকিট্কু 

স্থৃতরাং শবরী দেখে নিন 

উট ছুস্থ স্ভ দেখে 
তোমার তর ভূল বৃঝিও না, ওর! 

করে আছে দ্বৈত উরি পঙ্গে 



১০ খাডিরধ 

৮] ৃ স্রীনারাযণ চতা কোলে 

তোমার কঠিন নির্ভয় বানী, 
তোমার দৃণ্ড কশ্মধারা, 
তোমার জ্যোতিয় মানস খানি । 

ঘুচায় আমার পাষাণ কারা ॥ 

তোমার ওষ্ঠের মহ হাসি, 
তোমার মনের সরল কথা, 
তোমার হস্সের চূড়া বাশী। 
সায় আমার মনের বাথা ॥ 

তোমার দেওয়া! আঘাত মানি, 

তোমার দেওয়। ক্ষুত্র প্রাণ, 

তোমার দেওয়া হখ জানি। 

জাশার মোহে যতোই ঠেল। 
পারবে নাকে। থাকতে সরে ॥ 

ভুমি আসছে বখন আপনপ বেশে 
নিবে আমার সবই বাতি, 
পরম জাগন আসবে শেষে 
আসছে মোদের বিঙ্গন ঝাতি & 



বেদনার কুঞ্জবনে | 

বেদনার কুগ্রবনে রক্তাক্ত পাখীর ভীত 
আমি হারিয়ে গেলাম -- 
মনে হয়-- আমি হারিয়ে গেলাম । 

সসীমের কুজবনে অসীমের কাকি 
আমাকে নিয়ে গেলো 

মনে হয় আমাকে লিয়ে গেলো । 

বাকীর অঙ্ক খাতে নিশ্ষল হলাম 
অনে হয়-্্খাহি যেন." 
নির্জলা নর্ধীতেই ডুবে মলাম। 



১৮৪ খআক্তিনব 

বরাগ্য ক নিউরন 

দিধানিশি ভাবি আমি হইব সঙ্গযাস, 
দয়াময় ভগবান পুরাও এ আশ! 
চাইন। ও সব যত লে'টা। ও কম্বল, 
অপরের দয়া ঘেন ন। হয় সম্বল । 
চাইন। গৈরিক বস্ত্র চুমা ও চন্জল 
সময় দাও গে! তোমা” করিতে স্মরণ। 
সংসারেতে রব আমি তব প্রতিনিধি 
চলি যেন সারাক্ষণ মেনে তব বিধি । 
মনের বৈরাগ্য হোক বেশভূব! নয় 
প্রেম দিয়ে করি যেন সারা বিশ্বজয় । 

ভ্ালিও না | ভ্ীপঞ্চানল গুধান (ষধুকর) 

কাল আজোতে ভেসে ভেলে, 

যদি যাই দূর দেশে, 
নিয়তির শ্রীতিমাল। বদি পরি গলে। 

তোমার আনার প্রীতি, 
কত গান কত স্মৃতি, 
ভুলিও না কডু। 



খাডিহধ 4৪8 

“মোদিন কত ভরে 2” | 
ভীজগুলাধন বোন 

চাই না আমে তোমার চেয়ে মোনটই বড় হতে, 

চাই গে শুধু তোমায় আম নিিড় করে পেুজ। 
কথ। আমায় দাও গে শুধু দেবে আমায় ধরা? 

মনের আগল যুক্ত যেথায় ভেঙ্গে গেছে বেড।। 

মাঁন অভিমান পিয়ে যেথায় বান এসেছে ডেকক। 

দেয়নি দেখ বন্ধুরতা, দাড়ায়নি পথ কথে। 

তলিয়ে গেছে 'মতল তলে আজাতোর চুট্ডো, 

পায় না যেথায় খুজে কেহ কোন ছোট খড়। 
যেথায় ওগে। তোমার মাঝে আমার ভালবাসা, 

উদার মনে সংগোপনে, বাঁধবে নিষ্ঞ বাসা । 

লাগবে তোমার হাতের ছোয়া আমার কলুুষ-্হাতে, 

পরশ মণির স্পর্শে ষেগো ধন্ত হ'ব ভাতে। 

চলবে। আমি তোমার পথে, তোমারি গান গেয়ে, 

হোক না সে পথ যতই কঠিন ফিরবে না ভয় পেয়ে), 

তোমার সাথে মিলবে। দেখায় ক্দ-অনুগাঞে, 

ধশ্গ দেবে বন্ম খুলে মোদের পুরভাগে। 

বাজবে সেদিন আমার বীণা তোখার সাধ নুরে, 

বঙ্গ, বঙ্গ, বন্ধু আমার সেদিন কত দূরে ? 



উর আজিম 

বিবি রর ( হণুকর ) 

বর্ষা শেষে শরৎ আসে, ভাষিয়ে মেঘের ভেল1। 

ধানের কে কচি শিসে, বাতাস করে খেলা ॥ 

ভোরের বেলায় ঘাসের আগায় শিশির রেখা ধরে। 

ঝিলিক লাগে মোদের প্রাণে নব দিনের করে ॥ 

টগর বেল! জুই চামেলি নানান্রকম ফুল । 

ভোরের বেল! সুখটি তুলে আসে অলিকুল ॥ 

ফুলের শোভায় মুগ্ধ হয়ে জ্রমর আসে ছুটে । 

মধু খেয়ে পরাগ লাগায় আবার যাতে ফুটে ॥ 

শরৎ দিনের মধুর রোদে প্রাশটি উঠে ভরে । 

সীওতালি গান ভেসে আসে স্বছ সধুর স্বরে ॥ 

শিউপি ফুলের ছোট কুদ্ি রবির রর্ভীন আভা । 

আফুটে কয় আসছে তোম] লয়ে বিপুল বিত! ॥ 

তাইতে। বলি শরৎ রানী শী এস ভূমি । 

যাওয়ার বেলা হাসি সুখে সবার হয়ে নমি ॥ 



$গ' 
নি 

ঢাকাই, ঘোড়ার গাড়ী [বির ১. 

চিহিঃ হিঃ হিং ঝপাং বপাং-- সপাং সপাং বাড়ি 
পন্ধীরাজ ঘোড়। আমার" যেন হাওয়াই গাড়ী । 

ছল্কী চালে চল্গ্রে ঘোড়া-- চক বাজারের গলি 
ছোল। দান? ঘুচে যাবে ভাঙলে চাকার তলী । 

ঢাকাই গাড়ীর জেক্লা। কত মধুর ঢাকাই বুলি 
পরট] পাবেন খাস্তা বাবু-- বলি ছারি মশাগুলি। 
কোন্ শহুরে এমনি ঘোড়া--- হাওয়ার বেগে চলে 

পাজরাগুলো বেরিয়ে আসে--আধার-ভুফান দলে । 

রুটি রোঞগার সুরু সবে চাচার আমল থেকে 
ঘোড়ার উমর নয় বা বেশী--ধরুন তিরিশ হবে । 
মহারাজ | কোথায় যাবেন £ সদর দ্বাটের বাড়ী. 
পৌঁছে যাবেন দশ মিনিটে--ঝকৃ-ঝকা-বক্ গাড়ী । 
ছিঃ! কি সরম ! তোব। তোবা--বেশ ভাড়া চাই মামি ? 
খোদার কসম্-নেই ন। বেশা--কথাট। খুবই দামী । 
'্মান্কে বলুন বাবু সাহ্ছেব-_-£মকে উঠরে ঘোড়া 
গ্নতে পেলে সরম পাবে আমার জামাই ঘোড়। | 

প্রা, আন্ছা, জান মেরী আজ” 

কোর়য়ান। রোকে * রুখে 
প্তেরী লাগি কলিজ। তুফান? 
চলতি চাকুকা বুকে |” 



পু গ্যর়্িব 

গনেরই আগ 
| আবু কাল।ন জারা 

পনেরই আগষ্ট মুক্তির দিনে সারাটা ভারত ঘিরে, 
নব চেতনার হাসি কোলাহল জাগরণ এলো! ফিরে । 
বন্দী শালার রাজ বন্দীর শ্জ্থল গেল টুটে, 
আধার ভুবনে মুক্ত রবির দীশ্তু রশ্মি ফুটে । 

ক্ঠাসহায় মানুষ তেপাস্তুরেব পথ হারানে। মাঝে, 

কে যেন বলে, “ভয় কি তাদের,” চলারে আপন কাজে । 

ওই চয়ে দেখ লাঞ্থিহ মানুষ শাসন গীড়নে জরা, 

শো বছছরেব রক্ত শোষনে হয়ে আছে মাধ মরা 

খাদের পরাণে পনেরই আগস্ট এনে দিল নব জো স;” 

মুছে গল আজ শত বরষের ব্যথা ভরা মাফশোষ । 

এসোত্বর! করি হাতে হাত ধরি মুছে ফেল লাখি জল, 

লাগা ভাপভের [দিকে দিকে এঠে যুক্তির কোলাহল । 

€ত দিক দিকে জয় ভেরী বাজে উঠরে মানব সবে, 
তপু খুসালম ভাঞে ভায়ে সাজ সবারে মিলিতে হবে। 

এপ ছুটে আজ কিশোর কিশোরী জাগরে নও জোয়ান, 
স্বক্তি তোরনে নকিব গাহিস্থে জীবনের জয় গান। 

সাজি শুভদিনে এজ! স্বব। করি শপথ লইতে ভাই, 
গলেরই আগ পতাকার তলে ছিলনের গীতি গাই । 



অভিনব ১৬৪ 

“নিঝুম সন্ভ77 

একটানা সুরে বৃষ্টি পড়ে, 
'ভারই অবিশ্ঞান্ত গুঞ্জনে 

পইরের জগতের কোলাহল চাপা পড়ে বায়। 

এক পায়ে দাড়িয়ে থাকা গাছগুলো 

ভিজতে থাকে, আশ্রয়হীনের মত । 

খার্থ চেষ্ট। করে বৃষ্টি থেকে বাঁচবার । 

আসন্স সঙ্ধ্যা। 

চরণ বৃষ্থির ধূসর চাদর মুড়ি দিয়ে 

শান্ত পুখিবী আধারের কোলে জাশ্রয় নেয়। 
ভাকে আরও রহ্তময়ী দেখায়। 

নিঞ্জন নিঃসহ সন্ধ্যায় বসে থাকি, 

ধ্বনি বর্ণময় বর্ধার অপরূপ ঘনঘটা 

খানিকট৷ ভাবাতুর করে দেয়। 
এই নিরাল। পরিবেশে মনটাকে 

আরও কাছে পাওয়া যায়। 

শত জীবনের যে চির আপন 

তাকে মন গভীর ভাবে পেতে চায় 

এই নিঃসংগ পরিবেশে । 

একাস্ত আত্ম সমর্পণে 

বলতে চায়--“তুমি আমার 

রি 

অপুর 



১১০ আন্ডিনব 

হান্বোষধলেল 

তোমার নরম ভাতের মত দেহ কাছে পেকে 

যন্ত্রণার প্রর্থিবীতে নিবিড় শাস্থির স্বর্গ রি, 

শীতের সকালের নরম রোদ আকাশ বেয়ে 

গলে? গলে" পড়ে পরখিবীতে, জাগায় উষ্ণ শিহরণ-- 

গভীর রাতে একান্ত নিরালায় আমার হদয়ের 'পরে 

তোমার স্পন্দিত উষ্ণ ভরাট হৃদয় যেমন, 

প্রেম দেয়, দেয় শাস্তি- যন্ত্রণার নদীগুলি হই পার 

দেই প্রেম আক পানে শান্ত হই 

জীবনের মিছিলের শ্লোগান দিই সহজ প্রত্যয়ে । 

এই রোদ, এই আকাশ-- ভোদার দেহ, শ্রেম 

হৃদয়ে আমার শাস্তির মিছিল রচে সহজ প্রতায়ে । 



স্মভিমব ১১৬ 

চতুদ্শ পদদী | শরীনিলীথ জড় 

অনাস্মিকঃ উদ্ধ শখ দেহে অধিবাস, 

রাত্রিস্তোম আরোপিত কুন্থম নিধ্যাস। 

অথচ যন্ত্রণা কোটে বিমূর্ত বেদনা 

»পৃর্ণের পুর্ণকুস্ত, অন্তিম সাধন।। 

বিচ্ছিন্ন পাতস্ত্র্যে তার প্রকাশ মৌলিক, 

বাসনা বিবরে মুত অসতী দৈহিক । 

নারার আতিতে তবু হযদপিগু দ্বারে 

সন্তা ছিন্ন, খণ্ডীকৃত অশেষ আকারে । 

এককের অসংযত বিমাঞ্ধিত বেশ $ 

ভিন্ন প্রান্তে অন্যরূপ ষস্ত্রণ। আবেশ । 

সংঘর্ষ সবেতে শুরু, অচিন্থিত স্থানে 

সমাপ্তি সীমান্ত পার, নিয়ামক গানে 

মুখরিত জীবনের প্রেক্ষাপট ; লীন 

স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোন বলিষ্ঠ রভীন । 



৯১২ 

"রাতের মেলা”, | 

আন্ভিনব 

কুজারী বকুল পোঙ্গর 

আকাশের বুকখানি সাদা মেঘে ঢাকা। 

তার মাঝে ফুটিয়াছে ঠাঁদ হাসিনাখা | 

ছোট ছোট তারাগুলি কুঁড়ি হয়ে ভাসে 
জাগিছে তাহারা তাই গভীর উচ্ভাসে। 

চাদের কিরণমালা সিগ্ধ কোমল 

আলে। পড়া ক্ষেতগুটরি করে ঝলমল । 

দূরের গগন এ আরও দর ছাড়ি 
অজানা শৃন্চে ভাসে আরও দেয় পাড়ি। 

নিঝুম নীরব নিশি আনমনে বসি 
দেখি শুধু চেয়ে আমি আকাশের শশী । 

শাস্ত নদীটি বয় কুলু-কুলু রবে 
মনে জাগে স্বভিটুকু কোথায় বা কবে ! 
সমীরণ বাঁয়ে আনে স্ব এক বাস 

মোর মনে বাস। বীধে কুস্থম প্রকাশ । 

শাস্ত ধরণীতায় ক্লাস্ত কোমল 
ঝরে পড়ে ধরণীর সবুজ আচল । 
নিঝুম পথটি & থমথমে ভাব 
নলোকিত ধরা আর তারা ভর। রাত। 



অভিনব ১১৩ 

“বসন্ত তিলক”, ] 

বলাকা চৌধুরী 

কোইনা--এসো শ্রীকে দিই-- 

তণ্ঠ ভালে বসন্ত তিলক, 
আর দেরী নয় : 

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে 

ছশ্চরিত্র স্র্যোর নিন্দলীয় ছাপ, 

মলিন হ'য়ে পড়েছে, 

আর দেরী নয় 

মহাকাল দাউ--দাউ কারে 

ছাই কয়ে যাচ্ছে, 

ভূমধ্য সাগরের সৈকতে; 
এ মরিচিমালার কলুষত। 

তোষায় গ্রাস করার আগেই, 

আর দেরী নয়, 

এসো--এঁকে দিই-_ 

তণ্ত ভালে বসম্ভ হিঙ্গক ॥ 



কলি আশ্তিনব 

জরা কিওশুক 
ূ আনব মিজু 

চৈত্র শষ হল বুকি এখন বসন্ত ক্রমেই উতৎরাবে- 

সব ফুল ফোটা শেষ হলে পরন উৎসুক, 
£ক বুক সঙ্গ নিয়ে সংসক্ত চবম কিংশ্ক 

তবেছ নিশ্চয় কোন কবি ১৮৬নায় অস্তিমরূপ পাবে । 

সবর বুকের পাবার হাছে জ্বেলেছে কাব্যচিতা। 

পশুক কলুনায় লানগুপ লেলিত শিখা 

কব ঠা বাস্পীডতা, তবু জাঙ্খল চিতা বহি শিখা 

আনেক যন্থণাসয়ে শ্মশান বৈরাগো এখন মনস্বিভা ! 

মনোবিহাবিনী কলা কুমারী হারালো রনি বুঝি ! 
বান্ত বাশীশ মনটা আমার কেবলই ব্যস্ত অকাজে 

কিংশুক শত মনোবনে হায় ফুটছে না ষে, 
“প্রয়সী মুখের আদল চাদলাবপ্যে অনেক খুঁজি ! 

কোকিল কুজিত কুঞ্জকুটীর রিক্ত আজ, 
যদিও বসস্ভ শেষ, ছন্দোময়ী এ মাধবী রাত-_ 

শুনিনা তো! কই বিপ্রলম্ভ! প্রিয় পদপাত ; 

ফেরারী প্রেমিক সাজে চৈতালি মন তবু নিলাজ ! 



অডিমব ১১৫ 

ঘন ঘন শুনি কোন ডম্বরু মেঘমদির আকাশে বাজে, 

রক্তপলপাশ হ'ল উচ্চকিত অজানিত ত্রাসে 

বিছ্াৎবালা আরও চঞ্চল তির্যক প্রকাশে 

মৃত জীবনেও প্রাণ সঞ্চারে তাভা, থৈ থে, ন্বতা মাঝে! 

মেঘমৃদঙ্গে কুলয়ে লগ্ন বিহঙ্গ অনিকেড, 

রক্তপলাশ বুকে নিয়ে মাজ পূথিবা সয় রা 

শিহরিত দেহে লগ্রশেষের প্রহর গণনপরা-- 

প্রণয়ী মৃত্া সে মাসবে আজকেই, সম্পূর্ণ স কেত ! 

প্রতিক্ষার তা প্রথেবী-ন্ৃদয় পিই কেংশুকের মহ 
কবিতা আমার ঝস্থ। বঞ্চনায় শুধু বাতাহত ! 

অন্তরালে” | 
) | নত্যনারারণ ভ্রিবেদী 

তারপর চাদ জাগা রাতের বাসন। 
| প্রস্কুটিত পদ্ম ভাতে নি 

মায়ের কোলের কাছে ০ প্রশান্ত লগন এ 
আরে ভাল এ ভুরন-_-আঁমার ভুবন ! 

অকম্মাৎ অন্ধকার চাদ ডুবে যাও 
কোথায়? কোথায় আহা! কেউ তা জানে নং 
আমি জানি নিত্য তাই--সে আমার নয 
কিন্তু কে রয়েছে--কে ? অগাধ বিস্ময় ! 



৯১ বমন্ডিনব 

কমা | 

জীবন সায়াছে। রবি উঠেছিল হেসে, 
কানে কানে কত কথ! কয় ভালবেসে 2 

বুঝিনি সকল কথা ভাবিনি সেদিন, 

জ্রবনের প্রতিপদে বাধ! হন্ব ভীন, 
সংসার হ্বখের ঠাই ছুখ কেন রবে, 

ছন্দ আর সুরে ভরা আকুল সৌরভে। 
প্রজাপতি পাখা সম রঙে ভরা মন, 

সকলি সুন্দর চোখে আমার তখন । 

স্র্ভির আদিতে ছিল আনন্দের ঢেউ, 

আনন্দে স্থজিত জ্রীব বুঝি নাকে। কেউ । 

সুন্দরের লীলা ভরা এ বিশ্ব ভুবন * 
স্থত্থ-শাস্তি ভালবাসা নয়ন অঞ্জন । 

কঠোর বাস্তব মোরে করিল চেতন, 

সবল আঘাতে মোর সে শ্খ স্বপন; 

ভাঙ্গিয়। করিল চুণ বিদিপ হাদয়- 
আধার দেখিস চোখে ভাবি নির্দয়, 

ভাগ্য বিধাতা ষোক ; বাধা, প্রতি পদে, 

ভু কষ্ট দারিদ্রতা কর্মের প্রভাবে, 
আজ বুঝিয়াছি সত্য মধ্যাহ্ জীবনে- 
শুধু কর্মীর জীবনে জয়ী অসাধ্য সাধনে । 

ইজ! সরকার 



আনি (উিউটা 

নেশা || অরে 
কোনো এক পৃর্ণিমার ফেটে পড়া মৌব্ন আলোকে 
সার মাঠে খুশীর হরিণীরা সব করে লাকফালাফি। 

গাছের ফ্লাড়িয়ে আছে তরুণীর কোমলাজ নিয়ে 

পুর্িমার সন্ধ্যা ঢালে সুইস্কীর বোতজের নে! । 

তুমি দেখি একমনে চেয়ে আছ দূর ওই পাহাকের স্বোলে 
ছু বাতাস এসে বারবার ফেলে দেয় বুকের আচল 
সলিত বসন নিয়ে খেল। করে সবুজ ঘাসের | 

বারবার টেনে নিয়ে নেশা ধর শাড়ীর আচল 

তুমিতো! পারোনা দেখি ছষ্টুমিতে বাতাসের সাথে । 

কোনো কবি বলেছিলো 

“চুলে তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা” । 

তোমার চুলের ওই অন্ধকার সাগর গর্ডে 

আলো! নিয়ে ভূব দেয় পৃিমার সন্ধ্যার ভূবুরী 
খোজ করে কেশের সাগরে তব নেশার প্রবাল। 

তোমার বুকের ওই সঞ্চিত মধুর ভাঙ্ডারে 

লু দৃষ্টি নিয়ে ফেন়্ে লঙ্জাহীন সন্ধযা--মাতাল। 

খবপ্র! তুমি যেও নাকে। তাহাদের সাথে 
পড়নাকো তাহাদের মায়াবীনি কুকের কাছে । 
চলে এলে) আমার বুকের কাছে 
একজে ৪ষ্চল! ররিবীর মো । 



কউ. গাছিদ্য 

ফোমায দেশার কাছে পৃথিবীর পব দেশ! 
ঘড় ফিকে পাণ্ডে লাশে--পাওুর চাদের মতন । 
কদিন বুকে মোর তব যুখখ রেখে বলেছিলে 
ফেন রা মদ খায় কত নেশা আছে ওই মদে? 

খলেছিজে ঘরে ধার বউ আছে 
মঙ্গ কেন সঙ্গী হবে তার ? 
তোমার কথার সূল্যে 
খোজে নিতে হয় নিকো যুক্তির জাল ফেলে দিয়ে 
তুমিই তোমার কথ! 
এর বেশী সত্য কিছু নেই। 

8৫ | 

উনলনা || উদার ভিন 
দিনের জালোক্স যায় না চেন? 

লাঝ সকালের কাকে - 

চেল্পে চেয়ে কেবল দেখি 

নদীর নু্তদ বাকে । 
আনে আলে আবে অন্ধকার 

গন্ধ মৃদ্ধি মন... 

ছাছিয়ে খাওয়। খেলার সাথী 
হাসে কমল ঘন। 



লৈ 

আগামী কাল: 
ঠক 

শির্ঘল সোদগ 

মেঘ আছে আকজ্তকে আকাশের গায়! 
কেটে বাবেোখন। আগাঙম্গীকাল 

নিশ্চয়ই জানি হ্নুর্ধ্য উঠবে 

আরো প্রদীপ্ত, গভীর লাল ! 

বড় আছে বাতাসে? তুমি কি ক্লান্ত ? 
উতলা হয়ো না; আগামীকাল 

পাথীরা অবাধে পাড়ি দেবে দিক্ ঢাক্ষবাল। 

কালকের ভোর মুছাবে আস্তি ; 

দৈন্চ, গ্লানিমা, মিথ্যা ভ্রান্তি... 
স্পছেড়োনা হাল !! 

হবেই স্বাধীন পৃথিবীর মাটি 
“ইন্কিলাবের* আগুনেতে খাঁটি,_-. 

মানুষ কিছুতে রবে নাকো আর মেষের পাল ! 

তোমার-_-আমার পা বাড়ানোর দাপটে, 
দেখবে তখন আধমর! পাখী 

ফাহসেতে ভান ঝাপষ্ঠে, 
লীর্থকালের জরদগরের! 

রাসেই বেসামাল ! 



বাসভি ! 

(পুর্বাছে) 
বাসস্তি! 
কে তোমায় 
দিল--বসস্তের আগমনের আভাস ? ভাই ভুমি ছাড়ি" শীতের মলিন-ভীর্থ বাস, 

সেজেছ কি অপরূপ সাঞ ! 
ভাই ভব বরখডালাখানি আজ 

পুষ্পেস্পুষ্পে, পঞ্জে-পজে সজ্জিত, 

করিতে বরণাকে নধর আলাপ ! 
বিরহিদী-. ক ছি 

0 ু্ষি্ধ অবরখাদি, আঁক বেন রনি? 
ঈযন অরিমতন নাং কোগু কাত চারা), 



কে সোনায় 

“দিল- বসন্তের গমনের এ পূর্বাভাস ? 

তাই তুমি অভিমান করি' 
বসন্তের সাথে করেছ আড়ি? 
ভাই ভুমি---তব 
সুন্দর রূপখানি ছাড়ি 
পরিছ এ বৈরাগ্ায বাস ? 
(প্রবোধ) 

বাসক্তি ! 
ভুমি কি জানতে না. 
বসন্ত তোমাকে করেছে গ্রহণ “কৌলিছা প্রথায় ? 

তাই সে চলেছে সেখায় 
রয়েছে যেথায় 
ভার আরও প্রেমিকা ! 

বাসস্তি ! 
যে ভোগায় 

দিয়েছে বসগ্ধের জাগসনের বানী 
সফি তোষার একবারও খলেনি--. 
স্থাবর আসিবে ছি ক্র িয়াতক 



আস্িনধ 

৪? রত রি ১০ 
১ কা 

সখীরকুদার চঞ্জ 

খত কত রয়ে গেল বাকী জান! আর জানিবার, 
লে কথা স্মরিয়া শক্ষ-সাগর উৎলিছে অনিবার। 

কত আশা ছিল ব্যথা! ছিল কত ছিল কত অভিমান, 
'ক্কজানালে জানি জয় তরে শুধু চালাইব অভিযান । 
গনে পড়ে আজ করেছিস কত খরচের বাড়াবাড়ি, 
ভাবিনি তখন চুকাতে হিসাব হবে এত তাড়াতাড়ি । 
বৃঝিন্সিত কন্ভু জীবন মেলায় আলেয়ার ছড়াছড়ি, 
এ পাড় ছাড়িতে পারের খেয়ায় আছে এত কড়াকড়ি । 

শেখাবার কত শিখিবার আশ। হয়ে চলে হেথা! লয়, 

বিধির বিধানে প্রতি নিয়তই ঘটে কত পরাজয় ! 
ভাগ্য-জিনিতে চালাইছে রুত জীবনের ভাক্ষা-রথ, 

নিঠুর নিয়তি নিদয়। হইয়া রুদ্ধ করিছে পথ ! 
রিপু ক্জার কত শত্রু রয়েছে জীবন নদীর বাকে, 
ঠাদের জিলিতে সাধ্য কাহার, ধাহার! বিধান রাখে ! 
হিলাবের কত হোল অপচয় খতেনের পাতা শেষ, 
বিস্মিত আখি হিসাবের পানে ছেয়ে রয় অনিমেষ । 
কার খারেতে পড়েছে শুন্চ খর5 হয়েছে চের, 
পাক এক কুকি ফুরাষে চলেছে দিনখলি জিবনের | 

দ্রাবগররযাটাডার রিটার্ন দ্র 



ভিন 'চুধ 

রি ৃ্ সুখীরকুলার চজ্জ 

ডাকিয়। জিজ্ঞাসে কাব্য “শোন কৰিবর, 

কত ছঃখ সহ তুমি আমারে স্থজিয়া | 
স্ৃতীক্ষ বিদ্রুপ শর সহি নিরস্তর-_ 
বিনিদ্র রজনী যাপো আমারে স্মরিয়! ! 

সময়ের ভপচয়, আহু কারে ক্ষীণ 

অল্প জল তুচ্ছ $ হেন সাধনে কী স্থখ ? 
কবি কহে, “লো কবিতে, নিজে হয়ে লীন 

কবিতায় বেঁচে থাকি ১ ইথে হুঃখ | 

দরদীর মরমিয়া ভুমি লো সুন্দরী, 
নিভাড়ি, মস্তর-মধু ব্যথাবেদনায়” 
সযতে সঞ্চিয়। রাখি পত্র-পুট ভরি। 

ধ্যানের মানসী “কাব্য কবি-চেতনায়? ॥ 

কাব্য কছে---'ধন্য কবি; লহ নমস্কার' । 

কবি কহে "স্থপতি হতে। সাস্তবনা অঙ্তার' 



সহসা নিবাক হলো চঞ্চল শহর 
কার প্রেতিবিস্ব ভাসে মানুষের সুখে 
ঘুর হতে কাকে ডাকে কার কণ্ঠস্বর 
অদুষ্ট উন্মুখ হয় নয়ন সম্মুখে । 
রজমঞ্ষে কুশীলব বাশের মাচায় 

অস্ভিম শহ্যাটি দোলে কাধের সউপর 
কতক বিদীশ ক হরিনাম গায় 
প্রতিধবনি পরিব্যাপ্ত জীবন প্রান্তর | 

আমাকেও যেতে হবে অন্তিম সড়কে 

পাপ-্পুণ্য, সফলতা, পিছে রেখে সব 

হুদিনের এই যাহ) নিরর্থ পুলকে 
হতিধবনি শক্ত খাট সমাপ্ত আহব। 
বিষঞ্ধ মিছিল দিস ভিজ্জ পথে পাড়ি 
চঞ্চল সবাক হল মাছের সারি। 

অমির 



০১ 

| জীপ পার থে 

হে কৰি তোমার অমর লেখনী স্বুক্ধ করেনি কারে ?. 

যখন পড়েছি তোমার কবিত। আনন্দ জেগেছে অন্াবে। 

তোমার কবিতা কত সুন্দর নাহি তার কিছু তুলনা! 

বংগমাতার বন্দনাহেতু করেছ বাশীর সাধন! 
সার্থক তব কবির জনম রেখেছ যা অবদান 
তোমার কাব্যে উচ্চ-নীচের নাহি কোন ব্যবধান । 

ধন্য ধন্য ধন্ত কবি তোমারে করি প্রণাম ॥ 

অতীতে যাহার ছিল নাকে ঠাই বিশ্বের দরবারে--. 

শক্তি বাড়ায়ে নবরূপ দিয়ে পাঠায়েছ তুমি ভারে 

সুগ্ধ করেছে বিশ্ববা্সীরে তোমার নিপুখ কৰিতা 
বংগ জননী হেসেছে জাজিকে নছে আজ নহে ভীত 

ধন্য ধন্ট তুমি কাব্য-রচয়িতা । 
“আকাশে যখন দেখিম্থ চাহিয়া নাই নাই শুকভার! 
ভাইতো৷ আজকে বংগ জননী হয়েছে আলোকছার! 



খা খিক চাই 
অভিনব 

শড়ীগকুদার হচ্ছে ।পাখ7ায় 

আধুনিক কবিতা চাই। 
যার কিছুই মানে লাই-_ 
কিংবা আছে যেমন রয় 

মধু ফুলে ফুলে ফুলময় 

সৌরভের গৌরব বিজয় । 
এক আবার কিছু মানে হয়? 

নিষ্কেজ, নিজখব, অদৃশ্য 
গৌরব, সরলতাহীন, মিশ্র 
এ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ, 

কাটা-কাটা জীবনের ডাক, 
ভগ্লাংশ, বধির, নিবাক, 
তবু বলে--এ সুন্দর সবাক । 
ড় ব্যথ। পাই। কি লিখে-- 
কেন লেখে? তার! কি দেখে 
এমন সজীব স্পন্দন ঢেকে 

বাস্তবে শুধু রং-চং মেখে 
অসাধারণ অবাস্তব জাকে? 
কিংবা! ঠিক, নিঠুর বান্ধব 
জীবনের অসংলগ্ পদ 
লে জেখে না পান্ছায় ভিক্ততায়, 



ভিন বস 

রিক্ততার ব্যখার কাঙগায় 

স্পষ্টাক্ষরে, পায়, লজ্জায় । 
তাইতে। লিখতে পারি না 
ঠিক পদে পদে মেলে না, 
এ জীবনের নান পথে হেঁটে, 
ভালমন্দ স্ুখছুখ কেটে, 
জীবনের সর তুলে তাই 

সুন্দর প্রতিচ্ছবি প্রায়-- 
আর লিখলার কিছু নাই, তাই--- 

আধুনিক অস্পষ্টতা চাই। 

হাম || জাল 
আমি সেই দিন তোমার পরশ পেয়ে 
স্থতির মম্থছনে আবার দেখেছিলাম 
যৌবরান্য, আমি পেয়েছিলাম, অনেক ছন্যের শেষে 
যৌবনের সীমানায় এসে 
কপালে এঁকেছিলাম জরটিক।। 



খ্বাতিযার 

রাজবাড়ী 
গলেক বড় ভার চর 
আলিল্দে লিল শেক রাজজীযায় 
রেখেছে সে জড় করে নেক কারুকার্য । 

আমার যৌবন মণি কোঠায় 
অগুরু শোভিতা, কপালে চল্দন ট্রিক।, 

পরখে শাড়ী কাশ্মীরী। বুটিক, 

ফল দোহরা গড়ন 
টিটোল নাক 
মেঘবরণ ঘন কাল চুল 

তুমি । 

আনেকের মাঝে নতুন করে পাওয়া, নতুন করে দেখ 
আমার 

যৌবন রভীন ম্বপ্গে 
বিচিত্র ফুল বাগানের আভিনায় 

হানুছান। গাছের নীচে 

হাতে ফুল পঞ্চ ফোট মল্লিক। 
গলে ফুলের মালা যুখিক! 

চুলের বেক ঘকুজ মালায় ঘের 
ভুমি, আমার বি? 

হিরা বাদ; । 



জিব 

নিব?সিতা | উীবতী ঝেনুক। গজব 

নিঃসঙ্গ একাকী জীবনের খেয়াততবী 

খানি নিয়ে, দেশে দেশে বয়ে চলে 

স্বরচিত গানখানি গেয়ে। 

বিচিত্র জগতের মাঝে নিয়ত লিপ্ত আছে 

সমাজের কাজে, সহাস বদনে শিশুর সারলো 

দিন কেটে যায় তার বিধির নিয়মে 

পারেনা রোধিতে তাবে তীব্র প্রতিবাদে ॥ 

হীরে ধীরে তরী তার বেয়ে চলে 

ঘুরে আরও দূরে সমুদ্রের মাঝে 
আনমনে চেয়ে থাকে উন্মত্ত তরঙ্গের পানে। 

অশাস্ত জীবন সমু 

একক্গড তৃপ সম সে থে, 

সেলে চলে অবাছিত কুল ছাড়ি 

আন্চ কোন বাঞ্ছিতে পাশে। 

কেন লে ফ্ীলব থেকে জুনে সরে খাকে 

কোন ভাঙা দোখে। 



ঠা ভিজ 

কোন পাপের প্রতিফল রূপে 
নির্ধাসিতা আজি এ সমুদ্র পাড়ে । 
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বামে তার বুক কেপে হায় 
আখি ছুপ্টা ভিজ্জে যায় আজে! শংকায় । 
টত্তাল সমুজ্র মাঝে এক! একা ভাবে সে 
এই ঢেউঙুলি পারে নাকি নিয়ে যেতে তারে 

হাব .সই মনোমধ বাঞ্ছিতের পাশে ॥ 

ছুটি পাথর ৰ 
পরম রগ 

ছ'টি পাথর 

কেবল ছ'টি পাথর £ 
লোকে বলে জড় 
প্রাণ নেই। কিন্ত 

সড়ালে নড়ে ১ আবার 

ঠকৃলেই আগুন জলে । 
হু'টি পাখর 
কেবল হাটি পাথর ॥ 



অভিজঘ ঠজঠ 

শুয়াপোকা ] জগখদীশচর্ দাশ পেরাশর) 

ওরে হ্রস্ত তোর ও দংগ্্া 

রচিয়াছে কিরে শুধুই শ্রষ্ট। 
সুন্দরে বিনাশিতে ? 

দিবস রজণী পর্ণের বুকে 

তোর অভিযান চালাইতে সুখে 
এসেছিস্ ধরণীতে ? 

কিশলয় দল যেথা করে ভীড়; 
সেথায় হানিস্ বিষাক্ত তীর, 

' লালসারে তোর শুনিতে নিয়ত 
অশ্রু গলিত গীতে ॥ 

কত ন। কষ্টে পত্রের হিয়া £ 

প্রকৃতির কত যাতনা সহিয়্া-- 

কত নিশি জাগরণে, 

রিক্ত করিয়। মূল ভাণ্ডার 
আহরণ করে আপন আহার 

নিজ প্রাণ রাখি পণে। 

পৃর্বীর বুকে জমাইয়া পাড়ি; 
মুল সেই রস আনিল উজাড়ি, 
অলস ভোগের ক্লান্তি ঘুচায়ে 

দিবস শর্ধধর্গীতে ॥ 



৯ ১০০ 

ওরে নিষ্ঠুর ওরে নির্দয়! 
এটুকু তোর নাছিয়ে ছাদ 

ফেন দুঙ্জয় বেশ ? 

প্রকৃতি ঘে ধন পল্লবদলে 
লুকায়ে রাখিল ; কেন তুমি বলে-- 

কর তারে নিঃশেষ ? 

বিধাতার একি গ্যায়ের ভাষ্য ; 
কব্রিবে সবল অটহাস্থ, 

তর্বঙ্ শুধু পর্থীর বুকে 

আসিবে রক্ত দিতে ? 

আমি আর দুতহি শতি ফিরে পাবনা 
জি, দেবাশিজ্জ 

মুচরিতা! মিতা 
অফিসে কাজের কাকে 

বছুদিন দেগগেছি তোমার 
হাজি খুশি সু. 
দেখেছি আর আনেক কিছু । 



অভিনব ১৩৯৪ 

ভেবেছিলাষ তোমায় বিকে 
একটা গল লিখৰ 
মনের ভাবপাকে 

কালির টানে কপ দেব! 
যা হবে 
একট সতাকার ছন্দময় গলপ । 

একদিন তাই 
টেনে নিয়ে কাগজ কলম 
শুরু করলাম লিখতে । 
কল্পনায় পেলাম দেখতে--- 
তোমার সেই হাসি খুশি মুখ 
আর ঠিক তখনই ও ডত৪৩ওকও 

মাথাটা ঘুরে উঠল 
চোখের কোণে জল জম 
ভীষণ ভীষণ জল । 
ক্রমে এল সব ঝাপসা হযে 
যে ক'টা লাইন লিখেছিলাম । 
গেল তা ধুযে। 
একরাশ অন্ধকার ঘর 
ভান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ঙাঁন। 

কেন জান মিতা? 

আমি আর দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবন!। 



অস্িনব 

স্বাতি পাট ভোখা]|| জান চা 

নী 

আলোকে অন্ধকারে মনে মনে 

করেছি স্থৃতি চারনা, 

কল্পনার নিস্তন্ধ গভীরে 
খুজে লা পাওয়ার বেদন। | 

ঢেউ ওঠ আর ভেঙ্গে পড়ার মত 
জীবনের নিঃসীম ব্যর্থতা 
লিখেছে মনের অতলে ছন্দহীন ইতিহাস । 
প্রাত্যহিকতার নিশ্ছন্দ যন্ত্রনা 
যখন ক্লান্ত, অচঞ্চল, অস্তিত্বহীন, 
দিনাস্তের আনন্দে উচ্ভুল হয়ে 

আমি উঠেছি--ন্বপ্রের বিষুক্ধ শর্ষে। 
জীবনের রামধন্ু রঙে জাক। দিনগুলি 

শৃক্ষে পাখা মেলে আজ নিরুদ্দেশ । 

মেঘের কালিমায় আর আকাশের নীলিমায় 
তার কোন ছায়া পড়েনি । 
শুধু স্থৃতিপটে লেখা আছে সে কাহিনী । 



অভিনব ১৬৫ 

“ভোলি বেজ? 
সবল সেন 

দিনাস্তের হোলির রঙ. 
মাখামাখি করে দল মেল। শিসুল-পলাশ । 

না পাওয়ার বেদনার দীর্ঘশ্বাস 

আগুনের ফুল্কি চোখে নিয়ে 

বাচার তাগিদে 

হুম্ড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে 
নিষেধের বেড়া ঠেলে 

আধবান। রুটির তরে । 

নিরাশার রঙে 

রাঙিয়ে তু'টি হাত, 
শ্লথ গতিতে ফেরে আপন ডেরায়। 

সব শেষ হয়, 
শেষ হয় রঙ. মাখামাখি 

বাতাসে বেড়ে ওঠ চিতার জলস্ত বন্তির মাঝে। 



১৩৬ অক্ষিনধ 

চলা বাই আদিম ফুগ? | দীপক চন্তব্ী 

সুচরিতা, আজও তো! তুমি আছ অনুঢা যুবতী, 
নির্জন পৃথিবীর অপরূপ শোভার মতন | 
বারোয়ারী দেহ নিয়ে আজও তুমি কুদারী তপতী, 
মনের অস্তিমে তবু ভালোবাসা করেছ যতন । 

বিস্কৃতি-বিজ্রপে ভর! এই যাস্ত্রিক আকাশ । 
জ্বচরিতাঃ অনুচা পরথিবীর আক দশ মাস। 

প্রেমের কবিত। বুঝি মানুষের সুপ্ত বিবমিষা, 
পৃথিবীর লাবপা আজ শকুনীর কামন। দুজয়, 
স্বশিত মান্থষ তবু পায় নাকো দিশ।, 
ভালোবাসা “বায়োলজি” আর কিছু নয়। 
কাসুক-ছাদয় দিয়ে ঘেরা অমানবিক কিছু; 
স্ুচরিতা, কুমারীর কোলে আজ নবজাত শিশু । 

সভ্যত। কৃত্িম আজ যাস্ত্রিক মানব । 
এটম হাইস্বোজেন বিজ্ঞানীর আকাতিক্ত ধন। 

অন্তরে ব্বপ। নিয়ে সব বুদ্ধি ছিংস্র দানব । 
ভোগের ফসল তাই তোমার ওই নাবালিকা-মন, 

জানবিকতার চিচ্চু আজ তোমার ওই নবারুপ-সুখে 

আুচরিতা, চলো। আজ চলে যাই আদিম সেই যুগে। 



স্ক্কিনব ১৪৭ 

বিফল বসত্ত | 
দাদহশস্কর স্বোষ 

হে বসম্ত, আমাকে কর গো ক্ষমা, 

তোমার উষ্ণ উৎসবে তুমি রাজা, 

রূপসী পেলব পুম্পে তোমার সাজা, 
আমার মনেতে বিগত শীতের শাতলত। শুধু জম] । 

ঝরা পাতাগুলি খলে খসে গেল সব, 

তার সাথে গেল সার! বছরের স্মৃতি, 

কিশলয় মাঝে অজানা নবীন প্রীতি, 
পতিত পাতার অভিমান বাণী--এ মর্মর রব । 

তোমার এ ভরা উৎসবে ওরা আছে-- 

কিশলয়, রাগ-মন্ুরাগ আর ফুল, 

আমর, কোকিল ও দখিন বায়ু-কুল, 
ডেকোনা আমাকে, বসন্ত, ক্ষন চাইছি তোমার কাছে। 

তোমার আসর পূর্ণ যে কুহু তানে, 
তোমার বাসরে অজজজ্র ফুঙ্গ রাশি, 

প্রাঙপময় ঘাসের লবুজ হাসি, 
এতো। আনন্দ আয়োজনে সাড়। জাগেনা আমার প্রাণে । 

যাও বসস্ত, যেখানে ফুটেছে জোছ না, 

কানন যেখানে মুখরিত কুক্ছ তানে + 
মেশে কি দে ভান বরাপাতাদের গানে ? 

আমার প্রাণেতে থাকুক জমানো! বিগত শীতের দেনা 



১৩৮ 'াপ্ফিনব 

' , আধাপক ই্্জয়কালী ভট্টাচার্য এম্-এ, 
কাবা পুরাণতী, সাহিতা ভারতী । 

ধীরে ধীরে ক্ষণে ক্ষণে প্রশান্ত নীরবে 

কষ যবনিকাখানি আপনি মিলায় ; 

পূর্বাশা উদয়গিরি দেয় দেখা ঘবে, 

রাশি রাশি জ্যোতিলতা আলোক বিলায়। 

বিশ্ব-রঙ্ষালয় মাঝে একি কমনীয় 

কাস্তি দীপু সমুজ্জল ! সুকান্ত তরুণ 
সপ্ত অশ্থে জুড়ি রথে চির-বন্দনীয় 

উদ্দিত-ভাস্কর,_-সাথে সারথি অরুণ। 

স্ৃপ্ত-শক্তি নিমেষেতে লে জাগরণ, 

বৈভালিক ধরে তান, অপরূপ স্থুর ; 
অুন্দরী প্রকৃতি হাসে, অঙ্গে আভরণ,-- 
বন্থদ্ধরা ন্ৃত্য-ছন্দে বাজায় নুপুর । 

নিশীথ মায়ায় ছিল জ্ঞান হারা বারা, 
প্রভাত পরশে পুনঃ পান প্রাণ তারা। 



অভিনব ১৩৯ 

হায়- নিদ্ডিত দেশ 4|| অনিরকাতি টির 

অন্ধকারে 

হাতে হাত রেখে 

উদাস বিষক্ধ ভাবনা ! 

তারপর--- 

গোলাপের পাপড়ি 

ছ'হাতে কুচি কুচি করে ছিড়ে 

আকাশে উড়ালো, 
হাত লাল, রক্তের রং 

দিন নেই--মান্ুষ মৃত। 

আর 

আমাদের রক্ত শাতল 

বরফের মত 

ছায়__নিজ্্িত স্বদেশ ! 



১৪০ 'অন্তিনব 

দয়ার মাগর ব্ভাগাগর 
এহ-এ, কাবা-পুরাশতীর্থ, সাছিতা-ভারতী । 

শপৌরুষের বহিমুতি, তেকজের আধার, 

কঠোর কণ্তব্য-ব্রতে অকম্প নির্ভয়, 
ছে মহান শুদ্ধসত্ব,। উৎস করুণার ! 

চির-পুশ্য কীতি তব করেছ অক্ষয়। 

বন্ধুর চলার পথে পেয়েছিলে শত 
বেদনা-আঘাত নিত্য; ছিল অবিচল 

অটুট অন্তর তবু $ বিভব বাধা বত 
গেল দূরে; হ'ল জয়ী সত্য আত্ম-বল। 

হীনতার ক্ষুত্রতাব সকল বন্ধন 
অবহ্েেজে করেছ গে! বিক্ষিজ্ন আপনি ; 

নিবারিলে শ্লীতি ভরে আর্তের জেস্দন 
নির্ধমের রক্ত চক্ষু তভৃণ হেল গণি” । 

নস ত কেবল তুমি বিস্তার সাগর,_ 

দয়ায়গ সাগর যে, তুল্য পরস্পর । 



'্ক্ষিমহ ১85 

বীণা বাছিলী | 
মানবশহকর খোখ 

আমাকে ডেক না তোমার প্রমোদাগারে 

বারে বারে, 

সেথা পাই শুধু স্ুখ-_তুমি থাক দুরে, 
সখি, ডেকনা আমারে ॥ 

ভালো ষদি বাসে! পরিয়ে মনের গোপনে, 
ক্ষণে ক্ষণে 

এসে! তুমি এই স্টাম উপবনে, 

আমার হ্ৃদয়-কাননে ॥ 

ফুল বাগিচায় বীণাখানি নিয়ে হাতে 

এসো বরাতে, 

গান শেষ করে নাহয় যেও যে প্রাে, 

বিদায় নিও প্রভাতে ॥ 

তোমার পরশে প্রাণ পার বীশাখানি, 
কত বাগিনী-” 
গাও তুমি ওগো আমার বীশা বাদিনী 
আমি মুগ্ধ হয়ে শুনি ॥ 



১৬, অভিনব 

£ সকল পাওয়ার শোধ ॥ 
শিবদাস চক্রবম্ 

ঠিক যেন সেই হাসি এখনো ঠোটের কোণে লাগা, 
সশক্ক আনন্দ-ভরা উৎকঠায় সারারাজি জাগা 
তজ্মিল আবেশ-মাখা সেই চোখ ।. আগেকার মতে 
তিথির আপ্যায়নে গুহী হয় যেমন বিভ্রত, 
অস্থির সে উদ্দীপনা আজে তার সমগ্র সম্তায় 
সফেন তরঙ্গ ভঙ্গে পথিকের বিভ্রম জাগায় । 

বনছুদিন পরে দেখা! দুর থেকে, তা'ও জুজক্ষণ, 
জটিল জনত1- তে পথ বেয়ে চলেছে তখন, 
হয় তো! লিনেমা-গুহে, কিংবা কৌনে। পার্কে রেস্তোরায়, 
কিংবা কোনো বান্ধবীর আমন্ত্রণে সৌজন্য রক্ষায় 

ছুটির বিকালে । সঙ্গে দেহরক্ষী সার! জীবনের । 
প্রহর! এড়িয়ে দেখা অলক্ষ্যিতে, তবু তা” মানের 
আকাশে সঞ্চার করে দিয়ে গেল সহসা তড়িৎ « 

প্রশ্থ নিয়ে ফিরে এলে। অপগত আমার অতীত। 

পেয়েছে সে সব কিছু সমাজের চোখে যা যা' দামী, 
কখনে। করেনি স্পর্শ তাকে কোনো লৌকিক নোংরামি । 
তবু কেন তাকে দেখে আজকে.এ কথা! হলো মেগা 

কী যেন পায়নি চেয়ে, চলেছে সে তারি অন্বেষণে ? 



£ অকজকারে সারি খুকি ও" 
দানবশহর ত্বোষ 

হতাশার মেঘে চেকে গেছে 

আজ সাধনার ফঞ্রুব তারা, 
অন্ধকারে শাস্তিপারাবত 

খেতে ব্যাকুল দ্বিশাহার। । 

সবাই ফে চলেছি কোথায-_ 

আলোক সরণী বেয়ে বেয়ে ॥ 

নিয়মের মাঝে তাল রেখে 

প্রাচীন আশার গান গেয়ে ? 
সরণী মালোময়, যদিও 
গম্ভব্য রয়েছে অন্ধকারে, 

চলেছে প্রশাস্ত রাজপথে 

অশাস্ত মিছিল সারে সাকে। 

ছকে বাঁধা সাবেক জীবন 

পদে পদে আজ প্রতিহত--- 

তন্ুও অজান! অরপ্যেতে 

সমিধ সংগ্রহে আছি রত ॥ 



অভিনব 

কার হার নর বারন 

খুমের ঘোরে ছোট খোক। স্বপন দেখেছে 
হাওয়ার গাড়ী চড়ে সে অনেক ঘুরেছে । 
ঘুরে ঘুরে দেখেছে দে একাই চুপি চুপি 
রকমারি মজার 'কথা-যত আজগুবি । 
কাঠের ঘোড়। দিচ্ছে তাড়া ছুটার তরেতে। 
মাটির হাতী নিয়ে ছাতি চড়ছে গাড়ীতে £ 

মর! গাছ করে সাজ নানারকম ফুলে, 

সেই ফুল করে ভুল নীল পরীর তুলে । 
বাড়ীগুলে। শাড়ী পরে নাচে মজার নাচ, 
বিড়ালগুলো। নিয়ে কুলে। গুনে বসে মাছ € 
মানুষগুলো ফান্থুষ হয়ে উড়ে গিয়েছে, 
ছাগলগুলে। পাগল হয়ে জলে নেমেছে; 

মণ্ড। মিঠাই ভাগ নিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে, 
জাম। গায়ে ধামাগুলে। চলে তাদের দলে ; 
যত কুকুর নিয়ে সুগ্ডর তেড়ে এসেছে, 
বাদরগুলে। চাদর পরে বাবু সেজেছে? । 
স্বপন দেখে খোকার চোখে ঘুম আসে না 
ছোট্ট সোন। বন্ধুরা ভাই! স্বপন দেখন! ॥ 



অভিনব ১3৫ 

সি ভ্রীনিরাপদ দত্ত 

আজিকে এ প্রভাতে আজ্তিকে ফুল-বনে 

এসেছি তারে সখি, এসেছি তারি সনে। 
কবরে কত কথ। ভাঙ্গি সে নীবতা 

বাঁধিয়া তারে সখি মিশিব তারি সনে ॥ 

তারি সে স্থরে, সুরে কেবলি খুরে ঘুরে 

বসিব সেথ। সখি তারি সে হৃদি জুড়ে । 

তারি লে! মধু বয়ে কত না ব)থ সয়ে 
রচিব নীড় সখি তারি সে সুরে সুরে 

দেখ সে ঝরা ফুলে কভু না যাবে ভূলে 

বিরহ ব্যথ। সখি জাগিবে হদি-মূলে । 

বুঝায়ে বল কথা দিয়ো না তারে ব্যথ। 
গোপন করে! না সখি মম সে চেনা ফুলে ॥ 

আজিও ফুলবনে ব্যাকুলি মনে মনে । 

জাগে সে কথা সখি সে মধু আহরণে 

তারি সে ফুলবনে চলেছি ক্ষণে ক্ষণে 
মানে না বাধা সখি চলেছি প্রাণপণে ॥ 



আঅভিনধ ১৪%৬ 

্াহীনত্যার দিন | পদ 
রক্ত রবির আলো পরশে নন্দিত অস্থুক্ষণ 
পনেরো আগষ্ট স্মরণীয় দিন বরণীয় শুভক্ষণ। 

বরেছে রক্ত শত শহীদের কবর হয়েছে পাতা 

বুকের পাঞ্রে হাজার গুলির ভিত্তি হয়েছে গাথা । 
ললাটে এঁকেছে রক্তের টীকা পদযুগে শৃঙ্খল 
ভারঙমাতার মুক্কির লাগি জাগিয়াছে মহাবল। 
স্ুটেছে পাগল ভেঙ্গে পাবাণ আসিয়াছে সৈনিক 
একটি মন্ত্রে মস্ত্রিত মনে দুটচেতা নিভিক। 

কোথা রে যোদ্ধা, কোথা সম্ভান কোথায় শঙ্বান 

মুক্তি সেনানী কদমে কদম হও শুধু আগুয়ান। 
ভাঙরে শেকল, তেঙ্ে দে বাধন আম্মুক প্রলয় আজ 

ংস হউক পরাধীন প্রাণ রুষ্ট বৃটিশ-রাজ। 
হউক শ্মশান পরাধীন বাস, বাসের মমতা মাষ। 
শ্মশানের বুকে আমর! আনিব শিবের শাস্তি ছায়।। 

আস্মক হুঃখ, দৈন্য, বেদনা তবুও ম্বরাজ চাই 
পনিঃশেষে গুণ যে করিবে দান, ভয় নাই ভয় নাই।, 

নিভেছে আগুন নেমেছে শাস্তি মহাবেদনার *পরে 
ভারতমাতার অশ্রু বুছিল, স্বাধীনতা এল ঘরে। 

সাধনার ধন সে শুভ-লগন ফিরে এল গৌরবে 
গাও জয়গান রাখে সম্মান প্রণমি মাতৃপদে ॥ 



১৪৭ আভ্িনব 

লক্ষ্মী আবার ফিরেছে ঘরে 
ধ্ীশং করলাথ সেন 

ধানের ক্ষেতে সোনালী রং ধরেছে মাজ -- 

ব্স্ত কৃষকের ধান কাটার করছে কাঞ্জ! 

তাদের মনে স্থখের ঢেউ খুব করছে খেলা : 

বাস্ত আছে অনেক কেউ জগতের এই মেল।। 

সুখের ঢেউ করছে খেল। সারা জগৎময়--- 

সবাই সুখী ; কেউতো হুখী নয়। 

মনের সুখে কইছে তারা £ 

ধানের ক্ষেতে কিষাণ যারা - 

ঘবের লক্ষ্মী, ঘরে ফিরে 

দিয়েছে তাদের সুখে ঘিরে । 

চারিদিকে যায় যে শোনা শজ্ধপবনি 

ফিরিছে আবার শ্বখেব মণি । 

এনেছে সাথে করে মঙ্গল: 

দিয়েছে ছিড়ে ছুখের শৃঙ্খল ॥ 



'ন্ডিনব ১৪৮ 

কয়েদী 
] উীমনাদিলাথ রক্ষিত 

অপরাধ করিয়াছ, বড় ঝামেলা, 

কয়েদখানায় কাদে? তৃমি একেলা । 

উৎসবের দিনে ত্যাজি মহাধুস ধাম, 
জোকজন সোর গোল করে অবিরাম । 

তুমিও থাকিলে ত্যাজি করিতে খেল! । 
কয়েদখানায় কাদে, তুমি একেল!। 

আপনার হয়ে তবু পর হয়ে যাও, 
নানা কথ মনে এনে হখে জাগাও। 

হাহাকার হাদয়েতে কত না বেদনা ! 

বলিবার কেহ নাই, “কেদে! না,” “কেছে। নাগ। 
হাসির ত্ুবনে ঝরে মশ্রুমেলা। 
কয়েদখানায় কাদে তূমি একেলা । 

মেলে নাকেো। তোমার তো কাহারে! দেখা, 
নীরবে বসিয়া ভাব, ভাগ্য লেখা । 

অলক্ষ্যে করিয়াছ, বতটুকু পাপ, 
মরম ব্যথায় মর, কল অন্ভুভাপ। 
কেটে ষাক তাড়াভাড়ি কয়েদী বেল । 

কয়েদখানায় কাছে তৃমি একেল]। 



ক্ভিনব ১৪৯ 

সদ7 রাতে | হিজরা 

কূপ কমল। শ্মশান শ্যামা সংসারে সং সাজলি কেনে ! 

শ্মশান শ্যামা মধুর রূপে সাজলি কেন সকল কনে । 

বেষে বেয়ে জ্বলছে চিতা, রাজার ঘরে হাজার বাতি 

জ্বলছে চিতা দিবানিশি যুগান্তরের বর্তে মাতি ॥ 

রথের চাকা আটকে গেল অভিশাপের বাতাস লেগে 

গঞ্জে উঠে বীর দাপনি ! ঘুণি বাযুর বর্ত বেগে । 

মর্ভে তারি মত্তপনায়, স্বর্গে তারি আভাস জাগে ॥ 

আজকে তারি উদ্দীপনায়, উদয় বুঝি উষার রাগে ॥ 

বান এলরে পরাণ ভরে জীবন ধারা মরণ পানে- 

গর্জে উঠক গরজ করে লুকিয়ে রাখ। সকল গানে ॥ 

চলব না আর তারি আ্রোতে, গতি পথের পথটি বেয়ে, 

হস্কাঁরি ওই ভৈরব রব আকাশ পানে উঠব ছেয়ে ! 

তুলব তারি তুলব ধবজা, শঙ্খ ফুঁকি সিংহনাদে-_ 

জাগবে তাদের জাগরনী হুঃখে যারা কেবল কাদে ॥ 

সকল ব্যাথ। ছিন্ন করি, শুম্ত মনের আঙ্গিনাতে 

স্যাম হবে যে শ্ামাঙ্গিনী, আজকে ফোটা সন্চ প্রাতে ॥ 



১8৯ | অভিনব 

| ৪ | জীদ্কূদার চট্টোপাধ্যায় 

দেশ ও দশের কাজের তরে করছি মোর! পণ ; 

লোভের থেকে, অটল করে রাখব মোদের মন। 

আঘাত, বাধ!, বিপদ আস্মক চলার পথে আজ-- 

সহজ করেই চলব মোরা রাখব নাকে! লাজ । 
ধর্ষকে ভাই মাথায় রেখে সিধে পথেই চলব 

শাকের পড়ে কোনদিনই মোটেই নাহি পড়ব । 

সকল কাজ ও কর্মে মোদের থাকবে শুধু লক্ষ্য-_ 

দেশ ও দশের প্রাণের ভিতর জাগবে সদ সধ্য | 

কুঁড়েমি আর বিলাসিতা মোদের চলার পথে, 

ঝেড়ে ফেলে দূর করে ভাই চলব বিবেক মতে। 

দেশের তরেই আনব মোর। চিত্তে নৃতন বল ; 
সত্য-শিখ। মনের ভিতর জ্বলবে অবিরল । 

এই সমাজে আছে যতেক' নীচতা আর কালো, 
পবিত্রতায় ঢেকে তারে জ্বালব দেশে আলো । 

মোদের কাজেই থাকবে স্থুখে দেশের জনগণ ; 

তাইত মোরা আজকে সবাই করেছি এই পণ ॥ 



অভিনব ১৫১ 

বেদনা ও উচ্ছাস | 
বিল্লবকুমার সেনগগ্ু 

বিনিদ্র র্জনী যাপন করেছ প্রিয়া 
উত্তপ্ত কামনার দিনে । 

ছুটি অভিন্ন হৃদয়ের কোমল স্বাক্ষর 
2১য়েছিলে এঁকে দিতে জোৎস্সান্তা সিত মধুযা মিনীতে, 

তোমার শ্প্রিয়ের বুকে। 
কিন্ত ভাগ্যাকাশে বিষাদের কুজ্মাটিকা 

স্ুপ্তিতে হয়ত ছিল মগ্র। 
নিঝুম রাত্রিব কিছু আগে 

গীচ বাধানে। শক্ত পথের ধারে 
রক্তের রেখা সপিল গতিতে জোয়ার এনেছিল 

সাক্ষী ছিল ক্লান্ত ফেরতা কিছু পথিক । 

মিথ্যে হয়েছিল কল্পনার রঙে 

সাজান তোমার বাসর।। 

অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে অসহ্য অব্যক্ত বেদনায় 
লুটিয়ে পড়েছিলে বৃত্ত হতে খসা কোমল 

ঠাপাফুলের মত 

হুক্ধ ফেননিভ বাসর-শব্যায় । 



১ অভিনল 

সমাধি | 
বিজয়কুজার লক্ষর 

আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভা 
জ্বলন্ত অঙ্গার । 

অশাস্ত সমুদ্রে 
(যেন) উত্তাল ঢেন্ট। 

--কাল নাগিনীর নিঃশ্বাস । 

তলিয়ে যাওয়া রত্ব 
ঝাপ দেওয়া মন ! 

দাবানল লোভ--- 

উলঙ্গ অন্টহাসি 
ওর। সবহ প্রেতাত্মার প্রচ্ছায়। 

আন্মর্িক রাজত্ব-_- 
_-কুতসিৎকদাকার । 

নারকীয় ব্যাভীচার 
নাস। সাকী আর হিরোসিমা । 
আর অহিংসার সমাধি 

অধুনা ভিয়েতনাম ! 



আভিনষ ১৫৩ 

ছন্দ [ বিজয্বকুমার লক্ষর 

বসেছিলাম কবিতার খাতা নিয়ে 

জানালার পাশে 

পৃণিমার রাতে। 
কাল জয়ী সাহিত্য স্থষ্টির ছিল মনে আশ । 

মাঝ থেকে বাধা দিল-- 

_- দুদিনের উপবাস । 

ভাবন। ছিল ডাদ-ফুল কমার প্রিয়ার 

হায়! কলরব শুন। যায় অস্থিচণ্মসার অবোঝ ! জনতা র-- 

একি প্রহসন ! 

গুজব শুনতে হ'বে, ভেজাল মানতে হ'বে-- 

হায় নিয়তি ! এর চেয়েও ভাল 

স্ত্টি করা মুক আর বধির। 
লা! না!! না !1.- 

াদ আজ অলীক মসনদ্ 

--আমার লেখনী সর্হারার প্রতীক 

উদ্দাম দামোদর নদ ॥ 



১৫৪ অিনধ 

আমি যে তাদরই দাল | 
স্রীবিশ্বনাথ ব্যানার্জী 

বিশ্বের নিঃশ্ব যে জাতি, সমাজের কাছে হীন, 

যাহাদের নাম কেউ বলে নাকো কোনদিন, 

এতটুকু সেহতরে। 
স্ুধাতুর বাধিত অন্তরে জানায় না কেহ একটু সহানুভূতি 
তবু আমি যে তাদেরই দলে ! 
আমার এ গান সিক্ত ভাদের দুঃখের অশ্রু জলে 

যদি এ গান গাহিতে না পারি তবুও সে তান যাবে না বন্ধ হয়ে 

উধার আলো! বিশ্বে জানাবে সে সুরের লহরী । 

ছুণা, অবহেলা! আর উৎপীড়ন মুক হয়েছে যাদের মুখ, 

তাদের দীর্ঘশ্বাস হবে না বিফল, বহিবে এ আকাশ বাতাস, 

কাদিবার নাই ষাঁদের এতটুকু ঠাই, এতটুকু অধিকার 
তাদের আখি জল, প্রভাত শিশিরে মিশিয়া সিক্ত 

করিবে ধরণীতল, 

স্তন্ধ নিশাথে তারার কণ্ঠ ভ'রে সব হারাদের গান রেখে যাব, 
নিয়ে ষাব শুধু ঘবণা, বিনিময়ে দিব এই কবিতার দীন বীণ।। 

হে ধরণী! কোন ছ্িনের তরে মনে পড়ে এই অভাগাকে, যেইদিন 
চির লাঞ্ছিত সর্ব মুখে বঞ্চিত যারা । তাদের দিও স্থান 
ভব উদ্দান হদয় মাঝে। সেইদিন আমার এ বীণ। 

সুরে বাজে কি না বাঞ্জে! 



আশন্িনব ২৫ 

এবার লও গো মারো 86 

দেখিলা তৃহারি ও নরন $ প্রাণ মোর 

উতালি পাথালি। কি যাছু ছিল তুহার 

ও নয়নেরি প্রতি চাওনির ঝলকে 

ঝলকে । আমি যে "দখিলা ও নয়নের 

বহুরূপীতা ; আমি যে দেখিলা ও আখিতে 

মাহরূপীতা । ও নয়নে মোর প্রাণ 

কাদিলা, হু-হু ক্ষণে ছুটি ও আলেয়ার 

পিছিয়া। দিবারাত্রির খেলার মাঝেতে 

ছুটেছি ছুটেছি ও আনলয়ার পিছেতে 

রক্ত ঝরিছে দরদর ধারায় মোর 

হিয়া হতে ; আমি ক্লান্ত, আমি অবসন্ন । 

দেখিল। বসিয়। _এ--দুরে যায় আলেয়া 
চলিয়া; ওকি জানিল না আমি তো মার 

নাহি পিছু নিব ওর। প্রতিযোগী 

সাজি হার মানিলা ; তবু কেন ছুটিয়। 
যায়--ও কোন দূর প্রান্তের পালে, তবে 

কি ও বুঝে ন। মোর এ প্রাণের ব্যথার 

ব্যথা; হায়রে ! অতি দীর্বশ্বাস পড়িলা 
কাপি স্তকক মোর হিয়া । পড়ি গেম, ঢালি 

দিন মোর প্রাণ প্রকৃতির ধরাতলে । 



১৫৬ খ্বক্তিজধ 

ভর ভিত | 
অসীম বক্ষ 

অনেক দূর চ'লে এসেছি 

অনেক নগর, নদী, বন্ধু, আত্মীয় স্বজল, 
অনেক স্বতি পেরিয়ে ধিস্বৃতির হাত ধরে 

এক নির্জন পাহাড়ের কোলে । 

সংগে আনিনি কিছুই ! 

আনিনি কোনো এ্যাল্খাম্ 
বা তোমার দেওয়া নানা চিঠির একখান । 

শুধু রয়ে গেছে এক স্থির চিত্র 
অপস্যয়মান কত চল চ্চত্রের এক স্থিরচিত্র ; 

মিশে রয়েছে আমার স্দয়ের গাঢ় অন্ধকারে 

তাতে সমানভাবে আলো আধারের মেশ! চ'লে, 

যদিও আমি দাড়িয়ে বিস্ৃতির নিন পারে। 

বসে আছি সাম্ত্না, বিশ্বাসের হাত ধরে 

কখন স্থিরচিত্র মুছে নিজে যাবে নোতুন ভোরে 



'আক্িমৰ ১৫৭ 

নবীন | শা দ 

শঙ্খ নিনাদ তরঙ্গামিত হয় 
স্বদূরে । শান্ত নিংস্পন্দিত জ্যোত্মানাত, 

এজনী ( নিশিকরের স্সিগ্ধ রশ্মিছট। 

প্রশান্ত অনস্তরীক্ষের বাণী প্রেরপ 

ল্রে সবুজের সুখমণ্ডলে । 
ঘোষিত হয় নবীনের আবির্ভাব | 

স্সচ্ছ, নির্মল, সবুজ, 
পাঙ্কলতার বনু দূরে 

পধিকের পথভ্রম। গোধুলি কষে 

ঘন ক্ষ উপবিষ্ট শ্রেণী হারা 
একক ক্লান্ত বলাকা । 

নবীনের নিষ্পাপ ক্রন্দন 
ভিতির সঞ্চার কনে 

আগামী দিনের স্বপ্রাচ্ছজ ছবিটীতে 

স্বহু শতল স্বমীরণের আন্দোলন । 

বাত্যাতাড়িত একক কাদন্থিনী, 
ধীর মস্থর গতিতে অগ্রসর হয় । 

অজান্তে ছিল্ল করে নিক্ধ রশ্যিচ্ছেট। । 

ক্রাস্ত বলাকার করুণ প্রেস্পনে 

স্পন্দিত হয় অন্ধকার রজনী । 



নি খ্িনব 

স্যাতি ভরীস্বত্যু্জর তটাচার্য 

চৌকস লনে বৃষ্টির হীরা-মভি-পাল্সাঃ 
আফিভ, ভালিয্া,। কসমস্ দোলে 

আলোর কোয়ারায় পভোডেলড্রনগুচ্ছ ; 

সুখখর সন্ধ্যা প্যালেসের ড্রযিং-ক্ষমে, 

মিস্ সেনের জন্মদিনের উৎসব-_ 

পার্টি, সংগীত, পান, যৌবন ***-০, 

এরই পাশ দিসে যাচ্ছিলাম 

এক কৃষাণের বাড়ী £ 

বৃদ্টির জলে তার মাটীর মেঝে-_ 

&ঘৈ থৈ। দেওয়াল ভেঙ্গে পড়েছে । 

স্বতপ্রায় চার টাক! কেক্জি 

চালেন চাবুকে * চারদিনের অনাহার । 

পাঞ্জা কষছে । 

দেখলাম আমি। 



সাজ ব কু 

তে প্রথিবী অভ্র মো | নিযানা রত 

হে প্রথিবী ! অশ্রু মোছ, কফেদ নাক আর। 

আনন্দে নাচাও প্রাণ, ঘুর কর গ্লানি বেদনার । 
আশা মন্ত্র দীক্ষিত এ মাটির রসে গড়া কবি, 
প্রতিক্ষিত আমি নিত্য হেরি বারে সে আনন্দ ছবি। 
শুষ্তম ধূলি পরে সতত ঝরিবে প্রেম সুধা; 
রবে নাক মানবের দানবের সবগ্রাসী ক্ষুধা । 
রাত্রির তপস্যা শেষে, জান মাতঃ স্থৃষ্যের উদয়, 
নিম্মম শাতের পরে বহে যেনো বসন্ত মলয়। 

মোছ, মোছ অশ্রু বারি হে মুন্ময়ী জনন আমার, 
পৃবের দিগন্ত লাল অনুরাগে ঙগ্গোহিত উবার। 
নান্দত হাদয়ে যত এ শোন কোয়েলের গান, 

এ শোন কান পেতে যমুনায় বহিছে উজান। 
এ হের নর আজি অনিন্দিত দেবতা সমান, 
আজিকে বাজাও শঙ্খ আজি ওরে জানাও আহ্বান । 



টক 

মিলন 
অভিনব 

| শ্রীহক্খাংতুকুমার লাস 

মিলন মাধুরী রাতে 
হাদয় পেয়ালাতে, 

বসম্ত ঝরিয়) পড়ে 

কিসের ম্রোতে? 

ছইটি জীবন কেন 
একই বীপায় হেন, 

বাধ পড়ে এক স্তরে 

এক মোহনাতে 2 

ছুইটি নীড়ের পাখী 

হলে! শুধু চোখাচোখি, 
এতেই মিললো তার 

এক হাদযেতে ? 

কেমনে কিসের টানে 
একটি হৃদয় পানে _- 

ছুটিছে হাদয় কারে 
অনাদি অতীত হতে ? 



অভিনব ১৬১ 

ভাব সম্মিলন | 
॥ আলিব শক্ত শাষ 

যে গান গাইবে বলে কথা দিয়েছিলে 

সে গান গাওয়া হ'ল না। 

ছু'জনে ভুলব বলে যে কথ। হয়েছিল, 

হলল নাতো সে দোলনা । 

তোমার কথা দেওয়া হয়নি .তা যে মিছে, _ 

প্রাণে আমার বাজছে মধু-গীতি । 

যে ঝুলনে ছুলিনি হ'জন মিলে, 

সে দোলা আমার চিত নিতা-শিটি ॥ 

যে ফাগ গুল্্লে তুমি গে। 
রঙিন দোলের সকালে; 

সে কফাগ মাখিয়ে দিলে না-তো 

তোমার বধূর কপালে । 

ছটি রাখী গাথলে বসে বিজানে 

রেশমীফুল আর জরির তার দিয়ে 

ঠিক ছিল পরৰ ছুটি ছু'জনে 
হলনা পর। সে রাীতে প্রিয়ে। 

তোমার আবীর গোল। হয়নি তো! মিছে, 
তোমার আবীর গোধূলি আকাশে ছডান। 
হয়নি তোমার রাখী যে গাথা মিছে, 

রাখী তোমার, লতাটি হয়ে তরুর গায়ে জড়ান ॥ 



স্প্ছ স্ত স্স্প্ সু 

“নায় (5৯, | 

জীবিজয়কুঙ্গার জক্কর 

স্র্য্য ভুবুড়বু-- 
পুথিবা সিদুরের টিপ পরেছে। 

অবোঝ উলঙ্গ ছেলেটি নদীতে দাড়ানো, 

এক ঝাক নাম-না-জানা পাখী 

হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল ! 
জেলেটি মাঝে মাঝে ছেলেকে তাড়া দিচ্ছিল । 

মেয়েটির কাখে কলসী-_ 

অঙ্গে যৌবনেব উচ্ছবলভা 
সার মুখে সলজ্জ হাসি। 

--উঠতি অলস বালকেরা 

গাছ তলে মধু আলাপে মশগুল । 
ঘাটে বসে মোক্ষদ! মন্থর] পর্চ্ায় অগ্ন-_ 
ওদের অঙ্গে উপবাসী যৌবনের জ্বাল! । 

অন্দরে অচেন। মাঝি দাড় বেয়ে চলেছে 

কোন অজানা ষাজায়-- 

শাস্ত নদীটির নাম মায়। 
গায়ের নামটি অজানা-- 

পাড়ি যাদের মহাধাত্রা_ 
পিছনের কথা নাইবা হলো শুন।। 



অভিনব ১৬০৪ 

'অফ্লূশ) আওয়াজ" ৰ 
শেখরচজ্জ বনু 

একদিন আমি নিরালা রাতে বসেছিলাম, 

এমনি সময় দূরে থেকে ভেসে এল 

এক নারী-কণ 
সশবাস্ত হ'য়ে বাহিরে পলক মেলি 

কেহ নাই কাছা-কাছি। 
তবে কি আমারই ভুল? 
পরক্ষণে যখন বসে আছি, আবার-, 
তখন শুনিলাম সেই একি আওয়াজ । 

ভয়ে, ত্রাসে চকিত নয়ন মেলি দেখিলাম 

কেহ নাই কাছা-কাছি। 

তবে কি কোন মায়াবিনী £ 

নাকি আমার হারিয়ে যাওয়া প্রণয়িনী ? 
যে আমারে ফাকি দিয়ে চলে গেল দূরে 

, অনেক দূরে। 

মনে মনে শুধু একি প্রশ্্র রয়ে গেল 

কি এ অদৃশ্য আওয়াজ ? 



রি অক্ষিনব 

নিমন্ত্রণ রক্ষা | টিন 

আজকে কেন আমায় তুমি করলে নিমন্ত্রণ ? 

শৃশ্থ হাতে রাখবে কিসে তোমার আমন্ত্রণ ? 

দীর্ণ বেশে ষলিন হেসে গেলে তোমার দোরেঃ 

বলো! গো মোর বন্ধু তুমি চিনবে কিগো। মোরে ? 

দেবে আমার কোন ঠিকান। বন্ধু দ্নের কাছে ? 

সবার কাছে পরিচয়ের গুণ কি বলে! আছে ? 

নেইকো৷ আমার অঙ্গভর। অস্কারের ছটা । 

নেইকো মামার পরিধানে পরিচ্ছদের ঘটা, 

নেইকো আমি গল্প লেখক নেইকো। বড় কবি, 

পারবে! নাকে। আকৃতে আমি তেমন ভালো। ছবি । 

বন্ধু আমার হে সখা! মোর করিও ক্ষম। মোবে, 

যাবে। না আজ এ আবাহন রাখতে তব দোরে। 

নিমস্ত্রণের দানবো কি আর নব পুরক্ষার-_ 

তাই নিও হে বন্ধু আমার একটি নমস্কার । 



অভিনব ১৬৫ 

॥ লাঞ্চিত মানব কীদে শুন্য মানবতা | 
ভ্রীঅনুলযঃ মোহন রায়মৌলিক 

এক রাজ্য, এক জাতি এক পতাকার নীচে, এক হুংখে-নুখে 

এক তান, এক মন, এক আশা, অকধিত কত কথা মুখে । 

হে মোর দুর্ভাগা! দেশ--সব ব্যর্থ আজি 

স্বরে স্থর মিলাইতে--আমি নাহি রাজি । 

শাসন আসন ঘিরি স্বার্থান্বেষী পদলেহী করিছে গুঞ্জন 

হাহাকার | হ1-হুতাশে উঠিয়াছে চারিদিকে করুণ ক্রন্দন | 

আর কত সহ্য তুমি করিবে দেবত! 

লাঞ্ছিত মানব কাদে শুন্য মানবতা । 

মুক্তি মন্থন করি উঠিয়াছ বিষ, অনাহার, অর্ধাহার 

তিলে তিলে জীবন হইবে শেষ 

ধনিক-বণিক আর শাসকের মেদ বৃদ্ধি করি 

শেষ রক্ত বিন্দু করিবি নিঃশেষ । 

সব লোক'পদাহত ছুবৃত্ত অসুর নৃত্য 

কোথা খষি; কাদে সবজন-_অস্থিদান 

প্রলয়ের মেঘ-জাল বিস্তার প্রসার করি-- 

ধংস কর-_মর্ত ত্রাণো-ব্রজ্ত হানো। 



১৯ অন্তিনব 

মুনের ৪ ূ প্রীঅলিলবরণ মাহাত 

আজ হ'তে কত যুগ যুগান্তর পরে 

আবার এসেছি ফিরে তোমাদের জনপদ তীরে। 

কত যে খেলেছি খেল। প্রথিবীর পাস্থশালে বসে 

স্বপ্রীল জীবন ছচ্দে সবই আজ দূর প্রান্তে যায় ভেসে .ভসে। 

চমকি উঠিছে মন দূরে থাক দিনগুলি বারেক গণিয়া 

কেপে কেপে উঠি তায় বিদায় বেলার ডাক মনেতে জাঁনিয়। । 

আমার স্বপ্রালুমন চায়নাকো। সেথা আজ যেতে 

তবু নীলাভ আকাশখানি হাতছানি দেয় পিছু হ'তে । 

কত প্রেমের আলোয় বাধা দিনগুলি পড়ে রয় পিছে, 

স্থদুরের ডাক পেয়ে সবই আজ মনে হয় মিছে। 

কত আশার উপল খণ্ড নিয়েঃ এসেছিনু আমি আজ হেথা 

ঘুরে যাবে সবই আজ আকাশ-কুস্থম রাখা শেষ বৃস্ত যেথ।। 



অভিনব ১৬৭ 

বাহকরের টায় থেকে ৃ স্ীপ্রবীরকূজার নেবনাখ 

সাগরে নাচতে পারি, নাচতে পারি পাতালে, 

পাহাড়েও নাচতে জানি, নেচেছি খুব চাতালে। 

হাওয়ার মিডি দিয়ে আমি কখনো যাই আকাশে, 
সৌধ আমি গড়তে পারি যেখানেতে চাদ হাসে। 

গলা ছেড়ে গাইতে পারি সভায় কিংব!। প্রান্তরে, 

মরা-মানুষ খিল্খিলিয়ে হাসবে আমার মস্তরে । 

শেওড়া গাছের পেতীটারে কাদাতে পারি হামেশাই, 
এক তুড়িতে জঙ্গলেতে এনেই দেবো রোশনাই। 

এ্যাটম্ বোমার রক্ত-চোখ দেখলে আমি হেসেই খুন, 
মনে ভাবি £ প্রিয়া এলে! বাজিয়ে কাকন-__রুনুর ঝুন্। 

যুদ্ধ যদি বেধেই থাকে মরবে। নাকো। ভ্রাস্তিতে ; 
দেখিয়ে দেবো, কেমনভাবে গোল মিটে যায় শাস্তিতে। 

দশ-চক্রে ভগবানও ভূত নাকি হয় শুনতে পাই, 
লাখো-চক্রের মাঝে আমার সুখ-শব্যার মধুর ঠাই। 
যুগ-যুগাস্তর থাকতে পারি বন্ধ ঘরের মায়াতে-_ 

মহাদেবের আশীষ পেয়ে, আকাজ্ক্ষিত ছায়াতে ॥ 



ও টা অভিনব 

ছক্দরভীন || এত ০ 
হঠাৎ আমার মনে হল 

আমি চলাছ না তালে তালে, 
যুগের সংগে পা মিলিয়ে 
মাসুষের দলে মিলে- 
গভ্ডালিকার মতো, 
পিছনে পিছনে সারি দিয়ে । 

হয়তো পড়েছি পিছিয়ে 

নাকি লক্ষ্য জষ্ট প্যারাবুলার পথ বেয়ে ! 
ধু ৬ মর বা 

আসে পাশের সিটে ছেলেগুলো! 

ৰসেছে বড় বড় গ্রণিত বই নিয়ে, 

আলফ। বিটার সাইনের আচড়ে 
চলেছে কলম চালিয়ে । 

আর আমি বসে আছি এখানে 

ছেড়া কবিতার খাতাটার সংগে।, 
ওরা সব চলেছে অগ্রগতির তালে 

আমিই বীধা পুরোনে। ছন্দে ? 
৬. ও দ্র ১০ ০১৪ 

আবার হঠাৎ মনে হলো 
আমি আমারেই যেন চিনেছি ! 

নেই কোন গতি তাই-_ 
(আমি) সব অগতিরে জিনেছি ৪ 



অনিল ১৬৪ 

শুভ যাত্রায় । 
; পঞ্চানন প্রাথান (মধুকর) 

কোমল কাচ। সবুজ ডালের নবীন ফলে তুলি, 
গাথলে কে গো অমন মালা মনের মধু মিলি । 
মায়ের কোলে ছিল তারা, ভিল আধার ঘরে, 
তোমার তরে প্রকাশ পেল ফুটল তোমার করে। 

শুভ্র তারা সবুজ তারা কোমল তারা কাচ।, 
প্রাণের মধু ছড়িয়ে দিতে চায়না তারা খাচা। 

বিশ্ব-মায়ের চরণ ভালায় কত ফুলই আছে, 

কেউব। গোলাপ রক্ত-জবা কেউবা পলাশ সাজে । 

শুভ্র বা কেউ জ্যোঠিময়ী সুর্য সম জ্বলে, 

কেউ ব। কালে। ছলনময়ী জগৎ ভুলায় ছলে । 
তাদের মাঝে শুভ্র আছে কোমল আছে, আছে রখির জ্যোতি, 
আধার ঘরে লুকিয়ে আছে দ্বণা তারা অতি। 

তুমি তাদের আলে দিলে পথ দেখালে ভুমি? 
কোমল মুখে হাসছে তার চাইছে নয়ন তুল। 

তুমিও নবীন তারাও নবীন সবুজ কিশলয়, 
সবুজে সবুজ, অবুজে অবুজ মিলন-মধুর হয়। 
তোমার প্রভ| হার মানাবে নবান প্রভাকরে, 

তার! সবাই গাঁথবে মাল তোমার বিজ্ঞয় তরে। 

অগৎ মাঝে সবার কাজে ব্যস্ত তুমি রবে, 



অস্িনব 

আধার ঘরে আলোক দানেই জেষ্ঠ শাসন পাবে। 

বিশ্ব-ভরা রভীন ফুলের ক্ষুত্র আমি অতি, 

তোমার ছোয়ায় নয়ন মেলি প্রণাম কোটি কোটি । 

তোমার তার চোখ মেলিনু রইব তোমার তরে, 

যাত্রা! শুভের শঙ্খ বাজাই মনের বাণার স্থুরে। 

প্রার্থনা 
| নগুকমল ঘোষ 

শোন শোন হে মানুষ 

আমি সেই ব্যর্থ আত্মজ 

যে তার পিতার সমস্ত সাধ 

চুর্ণ করে দিয়ে কতগুলো! অক্ষরের 

সমঙি দিয়েছে, 
নিন অক্ষরগুচলো। কতকাল আমাকে জ্বালাবি 

এবার আমাকে ছাড় সামনে যে জীবিকা সংগ্রাম 

ভাগ্যের অমল মুখ সন্দর্শনে 

প্রবল আকাঙ্খা আমার ॥ 



অভিনব 

আবার এসা কানু | সিরা হাসিন 

কিশোর কানু, ঘুমাও কোথা কোন্ সে অচিন লোকে ? 

বৃন্দাবনে মাযশোদার বাদল ঝরে চোখে । 
রাধা তোমায় পায়নি খুজে হাজার অভিসারে, 

কংস শেষে বন্দী তারে করলো কারাগারে । 

ব্রজের রাখাল বালকগণে খুজছে তোমায়, রাজা ! 

মথুরারাজ ধরে তাদের দিচ্ছে বেদম সাজ।। 

গোপগণে আজ হুগ্ধ ছেড়ে স্থুরা বেচে হাটে, 

নিত্য তাদের হানাহানি পথে-ঘাটে-মাঠে। 

যমুন। হায় শুকিয়ে গেছে কালেরই উত্তাপে, 

কু্জগুলি ভাঙলো ঝড়ে প্রেমের অভিশাপে। 

যমুনা নেই, গোপীরা তাই লয়ে পুরুষ-সাথাী 
বিলাস-ভর। গোসলখানায় করছে মাতামাতি । 

কদমতলে শয়তান আজ ফুকে বিষের বাঁশি, 

রাধার সখী চক্দ্রাবলী হলে। তাহার দাসী । 

ড্রাগণ-স্বাসে গোঠের ঘাসে অশ্ি সদা ঝরে, 
কংকাল-সার গাভীদলে ধুঁকছে গোয়াল ঘরে । 
নীল আকাশে বিষের ধোঁয়ায় ভরলো চারিধার, 

বুন্দাবনে নামলো দিনে দারুণ অন্ধকার । 

কিশোর কান, তাই তোমারে ডাকি অশ্রুবানে _ 
ফিরে এসো ব্রজ্ধামের সবার প্রাণে প্রাণে। 



১৭২ অন্ভিনব 

তোমার বাশির মিলন-গানে ঘুচ1ও দ্বন্ত-দ্বেষ, 
কংসরাজের শফতানী আজ হোক, তবে হোক শেষ । 
প্রেমর গানে ক্োয়ার আনো শুকনা যমুনায়, 

রন্দাবনে দাও বহিয়ে মধুমাসের রায়। 
শাখে শাখে ডাকুক পাখী, ফুট্রক গাছে ফুল, 
মাঠের নরম সবুজ ঘাসে চরুক গাভীকুল। 
কিশোর কান, তোমার মুখে বাজুক সদা বাশি, 
বদ্দাবনে সবার সুখে আবার ফুটুক হাসি। 
প্রেমের হরে ধরো বাশি, শাসন তরে অসি, 
অমা-নিশায় মানব-প্রাণে সঙি কর শশী । 

০০০ ৭ ০ আটা, 

মাতা, 
] গৌরীশক্কর ভট্টাচার্য 

রূপের বেসাতি করো ? 
রঙদার চামড়ার ? 
সানালী রোদের জলে 
ডুব দাও ? 

বন্ছবার ? 

আমিও তেমলি 
তোমারই মতো! দোকানী । 
সাজায়ে রেখেছি পথের মোড়ে 
যত ক'রে 

হরিণ-মনের বেসাতি ; 
শুরু হ'য়েছে তারই বিকিকিনি । 



অভিনব ১৭৩ 

থা ও রী 
বিক্বজি€ ঘোষ 

ছুভিক্ষ এসেছে দেশে, 
কেউ ধুঁকছে, 

কেউ বেশি দাম দিয়েও সিগারেট ফুঁকছে, 

ব্রাকে সিনেমার টিকিট কিনছে, 
রেস্তোরায় চপ-কাটলেট খাচ্ছে, 

ভাবছে না তারা 

তারাও যে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগ্চ্ছে । 

ভগবান যে তাদের পরীক্ষা করছে। 
এখনও সময় আছে, 
ওদেরকে বাচাবার । নিজে বাচবার। 

এখনতো সময় নয় 

আনন্দের আ্রোতে গা ভাসাবার । 
এইতো সময় 
ওদের পাশে এসে দাড়াবার । 

এস ! দাড়াও । আলিঙ্গন কর। 



ভর | উনের মাহা 

স্বপ্র মোরে নিয়ে যায় বহুদূর দেশে, 
পৃথিবীর পরিক্রম। স্পুটনিক আকাশে । 
যেথায় স্বরগ সুখ সঞ্জীবনী-সুধা, 
শতাব্দী প্রত্যাশায় সাধনার ক্ষুধ1। 
নন্দন-কাননের সুষমার মোহ, 
বিমোহিত করে মোর স্বপ্রালু এদেহ। 
কভু সেথা ঝড় উঠে তরঙ্গ উত্তাল, 

মূর্ত হয় মরণের বীভৎস করাল । 
ক্ষণিকের প্রতিভূতে বিশ্ব করি জয়, 

ক্ষণিকের ক্ষয়িফুতে জরীষু প্রলয়। 
ক্ষণপ্রভা, তবু সে যে দেহের সঙ্জীবনী, 
সুন্দর শ্যামল শষ্যে ভরায় অবনী। 
আমার এ কল্পরাজ্যে স্বপ্ন করে বিচরণ, 

নিজব জড়ত্বে আজি জাগায়ে স্পনদন। 



অফ্চিনব ১৭৫ 

বিদ্যাসাগর ] উনির্মলকুষার গ্রাথান 

জন্মাইলে মেদিনীপুরে, বীরসিংহ গ্রামে 
পরিচিত হ'লে তুমি 'বিদ্ভাসাগর' নামে । 
দয়ার জন্য বিখ্যাত দয়ার অবতার 
ধন্য করেছিলে নাম দেশ-মাতৃকার 

পিতা তব ঠাকুরদাস, মাতা ভগবতী 

স্ুপুত্রের মাতা তিনি ছিলেন ভাগ্যবতী 
সুপুত্র নিশ্চয় হবে এমনই মাতার 
যিনি চেয়েছিলেন এ তিনটি অলংকার 
স্্রী-শিক্ষার জন্ত লড়াই করিলে আপ্রাণ 
পরহিতে সারাজীবন করে গেলে দান, 
বিধবার ছুঃখে তোমার গলিল পরাণ 
একাত্তরেতে তোমা হইল তিরোধান । 
দেখালে সবারে তুমি এ পিতামাতা, 
সকল দেবের বড়, শ্রেষ্ঠ দেবতা । 
'বিগ্ভাসাগর' বিখ্যাত, ঈশ্বরচন্দ্র নাম। 
এখন জানাই ওগে। চরণে প্রণাম । 



চর আতভনব 

ঘরণ-উৎসব | প্রবীরকুঙ্গার দেবনাথ 

চারিদিকে জ্বলস্ত পথিবী । 
প্রকৃতির রুদ্বশ্বাসে আসন্ন মৃত্যুর পরোয়ান। £ 

আকাশে-বাতাসে চরম প্রতিবাদ 

হাজারো কণ্ঠের। বিষবাম্পে আচ্ছন্ন জীবন 
মুসুমুহু% পেতে চায় সবুজের স্পর্শ । 
সুক্তিআলে। ছডাবে কে? 
কে শোনাবে মহামন্ত 

মানবের করুণ আন্তি শুনে, 
এ-দিনে ? 

ষড়যন্ত্র হোঁহো। কোরে হেসে ওঠে £ 
রক্ত-সায়রে ডুব দিয়ে 

মুক্তিন্ান কোরে নিতে হবে। 
পাতালে কান পেতে শুনি, 

জয়-বাছে উল্লসিত 
মরণের বিরাট উৎসব । 
আহত হাদয় ঘিরে 

খ। বীভৎস দেহ নৃত্য করে 

ভৌতিক আলোতে । চারিদিকে জ্বলস্ত পৃথিবী £ 
মধ্যবিন্ুতে দাড়িয়ে আমরা 
চিৎকার করছি, আসমুজ্-হিমাচল ছেয়ে ॥ 



অস্তিনব ১৭৭ 

মান্থষ কত কিতো। আশা করে, 
প্রবাল, পান্না, কিংক। হীরা, মতি-চুর্ণ 
ক্ষণে ক্ষণে হয় কি তা” পূর্ণ? | 
জীবন-নদীর আোতে 

ভেসে ভেসে কোনে মতে, 

মেলে যেই, 

খেই, 

হৃদয় দু'চোখ হ'য়ে গেয়ে ওঠে 

আর, নেই, নেই ! 

ঘৃণি-হাওয়ার শোতে 
ভেসে ভেসে কোনে। মতে 

হাতছানি দিয়ে ডাক তীরগুলে। 

যেই 

হয়ে যায় শুন্য, 

পদে পদে রং-হারা খুশী নিয়ে 

হয় বুি ক্ষুপ্ন। 



১৭৮ অভিনব 

ৃ ঞবিবেক কাজিল্য। কর্মকার) 

আধারের পরেই আলোর সস্ভতাবন। 

বিরহের পরেই সম্ভাবনা মিলনের ; আর 
ছঃখের পরেই সুখ । 

তাই তোমায় পাইনি বলে আমি কি ব্যর্থ-প্রেমিক ? 

পাখধো না, হয়ত পাবো-- 

কিন্ত প্রেমের ইতি নেই কোন কালেই । 

তাই আমারও “প্রম অমর, অনন্ত, চির-ভাস্বর 

নিশ্ডল প্রদীপ-শিখার মতো । 

তুমি চঞ্চল! “বর্ণা, আমি তোমার প্রেম-পিয়াসী 

আচঞ্চল পাহাড়। 

তুমি ফটিক জ্ল-_আমি চাতক । 

তুমি স্সিগ্ধ বৃষ্টিধার1--আমি মরুভূমি | 
তুম টাদ--আমি চকোর। 

তাই তোমার আমার মিলনেব সম্ভীবনা থাকবেই । 

সেই সন্ভতাৰিত মুহুর্তটির জন্য অপেক্ষমান আমি 
ব্যর্থ-প্রেমিক নই আজও 



সদ শুঞ্া « 

( জন্মদিন 2 ১২ই আশ্বিন ) ] উকিশোরী মোহন নক্কর 

ঈশ্বর তুমি মানব সেব। 

করে গেছ আজীবন, 

আপন করে টেনেছ কাছে 

যারা দীন হরিজন । 

পরম দয়াল দয়ার সাগর 

মাতৃভক্তি ছিল অন্তর 

দিয়েছিলে পাড়ি নদ দামোদর 

মায়ের স্লেহের ধন। 

মায়ের আজ্ঞা পালন করেছ 

চিরদিন শ্রদ্ধায়, 

পরের ছুঃখ-মোৌচন করিতে 

দুঃখ পেয়েছে তায়। 

তবুও তোমার উদার হৃদয় 
ছিল আনন্দ কত মধুময় 
তোমার পরশে ধন্য যে হয় 

বাংলার জনগণ । 

যখন এ দেশ অশিক্ষা আর 

অজ্ঞানে ছিল ভরে, 

তোমার “বণ পরিচয়” মাল! 

দেখাল আলোক ধরে। 



ডঃ অভিনব 

প্রথম দ্বিতীয় ভাগের পড়ায় 
অয় অজগর ছবিও ছড়ায় 

পেল আনন্দ ছন্দে ভরায় 

আাজিও শিউর মন। 

তুমি বালাছিল | 
তুমি বলেছিলে আমাকে ভালবেসে 

জীবনের নতুন অধ্যায় রচনা করবে 
তুমি বলেছিলে গোধূলির ন্বর্ণীভা নিয়ে 
আমার বিষঙ্-হাদয় রাঙাবে। 
সেদিনের স্বপ্ন আর যত কিছু কল্লুন। 

মন থেকে মুছে ফেলে অন্ক এক পথ ধরে চলেছ 
কোথাও পড়েনি প্রেমের চিন এতটুকু 

শুধু নারীর হাদয় ভিজে মাটির পথ জেনে ছু'পায়ে দলে 
তুমি বলেছিলে আমাকে ভালবেসে 
নতুন জীবন সুরু করবে 
তুমি বলেছিলে হাদয়ে হৃদয় দিয়ে 
একটি প্রেমের নীড় বাধবে ॥ 

অশোক বন্ধ 



অভিনব ১৮১ 

অনস্ত সময়-সমুদ্র পাড়ি দিতে 

কোটি কোটি জীবন চলেছে সাঁতরে ;. 
লক্ষ্য তাদের মোক্ষ বন্দর। 

নানা কৌশলে হাত পা! ছুঁড়ে, 
দিবাঁঢেউয়ের মাথায় চড়ে ? 
ভেসে চলে শ্োতের অন্থকুলে; 

কখনো আবার নিশি-ঢেউয়ের তলা দিয়ে 
এগিয়ে যায় নিঃশবে 

ঘুম-ডুব-স তারে । 

মাঝে মাঝে প্রবল ঝড়ে 

তরঙ্গ হয়ে উঠে উত্তাল, ভয়ঙ্কর ; 
কত জীবন তলিয়ে যায় সময়--সাগরে, 
অতীতের গভীর অন্ধকারে । 

তাই কেউ ভাসায় যাগ যজ্ঞ তপস্তার ডিঙ্গি; 

তাও ভেঙ্গে হয় চুরমার ? 
পাড়ি জমাতে পারে না কেউ ছুলজ্ঘ্য সময় পারাবার 



১৬৮৭ 

মিল 
ক্মভিমব 

] উীশ্যামলকুমার বাণ 

এত মিল-- 

মনে হয় ক্যানভাসে আক। 

একখান! নিখুত ছবি, 

জ ছ'খানি বাক।। 

একি ক্ষেণালিসা-- 

ভভিঞ্ির কল্পনার রাণী! 

শিল্প স্থির ইতিহাসে 

এত মিল, আমি জানি-_ 

তুমি সেই! ঠিকরে এসেছে 
মানবীর রূপ ধ'রে। 

(আর) অন্ুরাগের জাল বুনে 

আমারে নিয়েছে বরে। 

প্রশ্থ জাগে যোগ্যতার কক্ষ, 
কূপসী মডেল-_ 

আমার এ তুলি দিয়ে 
যৌবন অঢেল-_ 
উঠবে না ফুটে । অভিশাপে 

এ হাত পক্ষাঘাতে বাকা, 

তুমি ফিরে বাও-_ 

এ হাতে হবে না আকা । 



স্বর অিজ্দ বু 

ভর্তি 
| উঅজয়কুমার বের। (টুরিস্ট 

প্রিয়া, দেখি দূরে আজ 
ঘুর আকাশের পানে 

আকাশের চাদ 

হাসিতেছে মিটি মিটি। 

কাব্য নয় 
ওতো, যেন ঝলসানো রুটি 

কঠিন প্রথিবী,.-__ 

কাব্যের ছাড়ি গছ্য রচিছে আজ 

মলিন চন্দ্র লঙ্জা শেতেছে আজ । 

তবু আমর! চলে যাই কাব্যের দেশে 

যে পথে শেষে 

আছে ঝলসানো রুটি । 
কাব্যের চেয়ে ক্ষুধা ঢের বড়ো 

প্রিয়া শেষ করি চিঠি। 



১৮৪ অভিনব 

ঘোয়াকে ] ট্রীবানীগ্রসাদ চত্রবত 

এই রোয়াকে বিছায়ে দিয়েছি । 

উঠানে গাঁদার চারা, 

নিস্তব্ধ উদাস ছুপুরে, 

ভ্রমর চেতন। ঘোরে । 

কোথায় গোপন দ্বারে 

ছিম ছিমে স্যাৎ স্যাতে সীমা, 

আধো আধো কথ; 

যেন কে রচে নিত্যের প্রতিম! । 

এস ! এস ! আর কতদুর ? 

এই রোয়াকে একটু বস। 

না হয় গণ্ডি দিয়ে ভয়ের আগলে 

একটু মিলন জ্ীতি গড়ো।। 

সমুঙ্র তোমার চোখে কপূর্রে হোক্। 
হাসির আলোকে ভরো সমগ্র চেতন? 

এল 1 এস ! হে সীম। মনের মতন, 



খস্িমব ২৮৫ 

কাবিকে | 
শ্রীববলচজা সামজ্ত 

নাই! নাই! কে বলে তোমায় কবি নাই? 
ভাষা আর ছন্দে তুমি রয়েছ সদাই । 

তুমি গেছ ধর্াহতে চলে 
রেখে গেছ চিহ্ পদতলে 

সেই চিহ্ন লক্ষ করি অনুগামী তাই। 

তুমি যে মরণ জয়ী মৃত্যুরে করিয়া আলিঙ্গণ । 

জীবন মন্থন করি কণ্ঠে বিষ করি অনুক্ষণ । 
লিখিলে অস্ব তময়ী স্থুরে 

নিখিলের প্রশান্ত মুকুরে 

ঘত তার ছায়া ছবি দেখেছিল মনের গগন । 

তোমার শুভাগমনে অন্ধকার গেলো বছদুর, 
প্রাত রমণীর শুভ্রাদিল। আনি বার্ত। সুমধুর । 

জ্বালিলে সব আলোক 
ভাসাইলে যত যার শোক 

মাতৃভাষারে তৃমি পরাইলে সোনার নৃপুর । 



৯) আসিব 

- রঃ | উ্রীবলরাম চক্রবর্তী 

আসকঙ্গ সন্ধ্যায় পথ ছিল তুর্গম 

আরে হর্গম ছিল যাত্রা; 

কারণ বুদ্ধ! ছিল ভারাক্রাস্ত 

শীতার্ত খতুর আশিটি সংখ্যায় 
আর একভার অসন্য সাংসারিক বোঝায় । 

সারা অঙ্গে ছিল তার ক্লান্তির তাবসন্নত! 

দেহে ছিল ঝরাপাতার জীণ প্রলেপ । 

বিশার্ণ কুঞ্চিত চর্মে তখনো মোহান্ধ মমতার ক্রন্দন । 

মন্দাক্রাস্তাগতি + কিন্তু স্তব্ধ হয়নি অনির্ধেশ যাত্রা । 

সবিশ্ময় বিনয়ে বলেছিলাম_ এখনো এতো। কি বোঝ 

দিইন। নাবিযে _হাক্কা হোক্ দেহট।। 
“সংসার আমার- চাইনে হাক্ক। হ'তে 
বাচতে চাই”_-উত্তর দিয়েছিল 

আশান্মুখ এক জোড়া চোখ । 

তখন আর একটি মমতা মেছুর বেদনার্ত নয়ন 

তাকিয়ে ছিল পশ্চিমে, সুন্ময়ী আত্মজায় রক্তিম 

আঙ্গেষ দ্বিতে ! 



অভিনব ূ ১৮৭ 

বিনা টিন | উনতী ছবি নাশ 

“ফান্ধন এলো? বলে পাখী গানে গানে 

শিমূল-পলাশ লাল পতাকা ওড়ায় ! 

কুষ্ণাচড়া আজ রঙের জোয়ার আনে 

ভূল হয় কাজ--মন যে সুদূরে ধায় ! 

“ফান্ঠন এলো” অলির গুঞজরণে, 

নবীন পত্রে ভরা হলো শাখা-শাখী । 

ফান্তন এলো _কোকিলের কুহুতানে, 

ধর। হাসে আজ-_-পরায় মিলন রাখী । 

কামিনীর কুড়ি দেয় উপহার-_-ফুল 

নবারুণ রাগে জাগে সৰ ফুল কলি । 

ফুলের স্থবাসে মৌমাছি মশগুল ; 
প্রাণের খুশীতে প্রাণে প্রাণে গলাগলি 

“ফান্ধন এলেো।--চঞ্চল হলে যে মন 

দক্ষিণ| বায়ে প্রাণে আনে শিহরণ । 



১৮০৮ স্মতিনব 

শরতে শিউলি নেই | প্রবীরকূমার দেবনাথ 

জলের ভিতরে কিছুক্ষণ ডুবে থাকলে 

যেমন শব্দ শোনা যায়, 

কায়াহীন অনুচর আমার আত্মার গভীরে 

কেবলই তেম্নি বাক্ঞায়। 

নির্দঘয়-অবুধ আমুল আমাকে 
ঝিমিয়ে রাখে 

শরতের রোদ্দ,রে £ কচি-কচি মুখের বুলিতে 

আবদার ফোটেনা, শিউলি হারিয়ে কোথায় যাবো, 
কিইব। পাবো 

আগামী শীতে ! 
এমনতো বাধ্যবাধকতা। নেই 

যে, কেউ কাছে এলেই 

তাকে প্রত ভেবে জড়োসড়ে। কাটাবে রাত £ 

ঘরের যা-কিছু পায়ে ঢেলে দেবে অকস্মাৎ । 

কার অন্ুুচর পায়ে-পায়ে হাটে 

আমার ভিটেয়__নীরব ঘরে 
কান পেতে শোনো, নিখাদ শব বাজে--. 

এখনে) আত্মার গভীরে ॥ 



অভিমব ১৮৯ 

সির ৃ উগোরীশক্কর ভ্টাচাঙ 

এতোটুকৃ কথা দিয়ে 
এক্টুকু লেখ 

ক্ষপে ক্ষণে রং নিয়ে, 

মন দিয়ে 

কিছু-কিছু দেখ, 

এই যদি শেষ হু'তো,, 

ছেদ হ'তো যদি, 

হয়তো, 

নতুন পথের কোনে 
পেতাম দিশা । 

ভাষার আচড় টেনে? 

প্রাণের লিপি 

আকাশে বাতাসে আজ 

পেতাম বদি, 

সবটুকু নীল-_খোয়। 
ফিকে রঙ নিয়ে 
পেতাম নতুন কোনো, 

নতুন নেশা!। 



স্ক্দ & পচে স্ব 

কত রনি রা] 

অভ্ভপ্ত বালুর জীবন 

রিক্ত মরুর বুকে । 

আমিও কি চাইনি 
সমুদ্র বিন্দু কণা? 

সাপরেরা নিরুত্তর । 

ভালোবাস! চেয়েছিলাম । 
ম্েহে? কলনার ধন আমার 

হীরে বসানো সোনার ফুল 

কি সত্য ? 
তবুও কি সত্য নয়। 

আঘাতে আঘাতে উন্মত্ত আজ । 

কী উদগ্র আশায় 
চেয়ে যাই জীবনের পথে 

ছায়ারা উধাও । 

আমি ফিরে যাব 

আমার রক্তাক্ত পক্ষ পুটে 
শাস্তি, তৃমি নিপুণ নাস্সিকা । 

পাটি রোগের 



খস্ষিজব ১৯১ 

আমরা দুজন জানি! এত দুপা 

এখনও সময় হয়নি বন্ধু 
উত্তপ্ত হয়ো না। 
এখনও সময় হয়নি বন্ধু 
ভেবনা ভেবনা। 
সেদিন এসেছে কাছে 

দেখ পৃর্বাকাশে- আর 
নদীর বালুচরে, 
কারা কথা কয়, 
কোন বিগত দিনের । 

আমি আর জানি সেই বলানী ॥ 

বিপুল সমুদ্র শ্বোত 
পারটাকে ভেঙ্গে ছোটে 
আপন মনে যমন, 

আমার বুকের পীজরাগুলো। । 
এই ভাঙ্গনের খেল 
এক দিন থেমে যাবে 
ক্লাস্ত পথিক মত, 
উত্তপ্ত আঘাতের 
নিপ্মম কপানে, 
সেদিন আর দেরী নয় 
হাওয়ার স্পন্দনে 
শুনতে পওন! ? 

জানি আমি আর বনানী ॥ 



৯৯২ অআন্িমব 

টনি নয 

দুর__দূর-__দুর-বহছুদূর মাঠ আর বন 
জবুথবু গ্রাম সৌদা পচা গন্ধে ভরপুর, 
জীবনের নদী বয় সময়ের আ্োতে ভাসে মন 

যাহ আনে হাদয়ে রাখালিয়া বাঁশির সুর 

এই সব দূর গ্রামে শহর স্বপ্ন হয়ে রয় 

অসহ্য স্বপ্প_নারলিকার তত্ব, ইতিহাস, দর্শন 
গ্রামের পথে খতুতে খতুতে পুড়ে ছাই হয়; 
অবিরল মনে হয় এ গ্রাম আমারই মন। 

তন্ধ শুধু দিনে দিনে অক্ষরের বন্ধনে জড়ায়, 

পারে নাতে সাজাতে আলোকের মালায় হদয়; 

শুধু নক্ষত্র দেয়ালি রচে ঘনঘোর অমানিশায়, 

তোমাদের জ্ঞানের শহর গ্রাম থেকে দূরে রয়। 



অভিনব ২৭০৯ 

নীরব ইশারা ৮ উঅজদ্থকুমার চক্র বতখঁকে) 
সুবোধ সেন 

হে ক্ষণিকা, আমি তো খুঁজেছি 
জীবনের বন্ধুর পথে পথে 
কত বেদনার ব্যাথিত বেলায় 

ভোমার প্রেমের অতল অম্বু», 

আর কিছু নয়, শুধুমাত্র এই । 
যতই এসেছি তোমার কাছে 

বারে বারে দ্রেতলয়ে স্পন্দিত হয়েছে হৃদয় * 

তোমার হৃদয় এত সীমিত রর 

যেন পাহাড়ের বদ্ধ সরোবর-- 

বাতাসের প্রেমে তার ঢেউয়েপ গব-- 

সশৈবাল পাথরের দেহে তার সাগরের স্বগ্ণ 

ঝর্ণার রূপ তুমি দেখেছ কি কোনদিন 
গানে প্রাণ ভরে উচ্ছল আবেগে? 

ক্ষণেকের তরে সম্মতির নিলয়ে 

খুঁজেছ কি কোনদিন একটি ব্যাকুল হৃদয় 
নিরবধিকাল কেঁদে ফেরে কত বিরহে ? 

তোমার হদয়-মথিত কাব্যে 

এতটুক্ষু ঠাই দিয়েছে কি তারে ? 
ফিরায়ে দিয়েছ হায় কি বেদনায় 



যতবার খুজেছি তোমার প্রেমের অস্ৃত। 

হে ক্ষপ্রিকা, আমার জীবনের বন্থুর পথে 
থাকে যদি তোমার বান্ত ইশারা 
সময়ের নিম্বনে এতটুকু যূল্য কি 

দিতে পারবোনা তোমারে ? 
তাই শেষ ক্ষণে তোমার এ নীরবতায় 
এ দু বিশ্বাস আমি রেখে যাই-_ 
তোমার জীবনের রাজপথে 

কোনদিন যদি মামি ভিখারী হয়ে ধ্লাডাই 
দুর থেকেই মহ হেসে হাত ছুটি তুলে 
আমার রিক্ত হৃদয়ে দিয়ো শুধু 

আমারে চেনার নীরব ইশারা । 



অন্তিনষ ১৯ 

শিশু 
লীমুধকান্তি সিংহরায় 

ভিন চার বছরের কচি হধের ছেলেটা ! 
কে, কে কেড়ে নিলে। ওর মুখের লাবণ্য ? 
কে কেড়ে নিলো ওর শিশু-স্থন্দর হাসি ? 

কেন হাসে ন। কে দাপায় না সব বিধাতার ভূল 

ও যে প্রায় অস্কুরে ঝরে যাওয়া ফুল। 

জন্মেই ও শুনেছে হাহাকার 
শুনেছে মা-বাবার অভিশাপ-_ 

“এটা সংসারের বোঝ। 

জগ্মেও দেখেনি ছধের মুখ 
শীর্ণ জননীর রক্ত চুষে মানুষ 

ওইটুকু কচি ছেলেট। 

ওর দেহখানা যেন হাড়ে গড়া খাঁচা । 

ও শুধু হী করে কাদতেই শিখেছে, 
শেখেনি ঘর-মাতানে। দ্াপানি . 

শেখেনি প্রাণ-মাতানো৷ মন ভুলানো হাসি ! 

ভোরেও খেয়েছে এক টুকরো বাসি রুটি 

ছধধের বদলে একি গরম চা-সে কি উল্লাস, 

ওর মর! ঠোটের ফাকে যেন খেলে যায় হাসি, 
'কেন ও খিলখিল করে হাসে না। 

কেন ও সবল দেহ নিয়ে দাপাদাপি করে না, 



আডনষ ১৪৬ 

কেন 1 কেন ওকে দেখলে মনে হয়ন! 

ও শুধু হাসি দিয়েই গড়া 
কবে, মাগে। কবে ফুলের মতন ও হাসবে কবে 

নদীর ঢেউয়ের মতে খুশীতে খেলায় 

মাতবে মাতাবে কবে দস্িপনায়, 

বুঝতে পারি না ওই কচ ছেলের 

ফুটবে কবে হাসি, জাগবে কবে ওর 

মন মাতানো বুলি? 

যদি জানতাম | 
যদি আমি জানতাম-- 

এ সঙ্গীত লেখ। রবে আকাশের বুকে 

যেখানে ধ্বনিত হয়ে ফিরে গেছে পৃথিবীর গান 

বারংবার-_ 

অনন্তকালে ধরে সীমাহীন পধেব সন্ধানে। 

তধু আমি গাব সেই গান। 

যে রাগিনীতে ধ্যনিবে সকরুগ আহবান 

“ও পারের স্তব্ধ নিনীমায় 

যেখানে প্রত্যুত্তর রুদ্ধ হয়ে মিশে আছে 

পৃথিবীর স্থত্ি স্থিতি লর়। 

অলক রায় 



 কআভিনব ১১৭ 

তুমি সমুদ্র আমি কতানেজ 
-নযসনলকুমার পাক €(বভাগ।) 

ভেবে নিও তুমি সমুদ্র আমি ক্)ানেল 

আমার নারীসত্বা! বার বার মুখ গুজবে 
তোমার অশান্ত সামুদ্রিক বুকে । 

নারী-পুরুষের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত 
সে আদিম পরিচয় জানাবার প্রয়াসে । 
এবার বলে। সমুদ্র ছাড়া কি ক্যানেলের জন্ম হত £ 

তুমি সলিল আমি পংক 

বার বার আমার সুন্স্রতায় শুষব 
তোমার সমুদ্র পৌরুবত্বের কাঠিন্থ রস 

যা নারী ক্যানেলের জন্ম বৃত্তান্ত। 
তুমি আমায় ফিরিয়ে দিলেও 

নিজন্ব প্রয়োজনে কৃষাণেরা আমায় 
সহায়তা করবে জল নিকাশের ব্যবস্থায় । 
আমি সমুদ্রের শাখ। ক্যানেলেরমত তাদের হাত ধ'রে 
হামাগুড়ি দিয়ে আছড়ে পড়ব 
তোমার আশ্রিত সমুদ্র বুকে । 



১৮ ক্তভিনধ 

আন্ডিবক্তি | সি 

আমার কপালটা হোয়াইট ওয়াশ করাতে চাই ন! 

স্যাৎসেতে রক্ত টিপ মুছে ফেলে। 
বরং নোংরায় পরিপূর্ণ থাক ও” স্থানটা! 
একথান। পুরাণে। সাইন বোর্ড নিয়ে। 

বায় 

কোথা বঘকোদর- নাশো ছ$শাসন 
উীঅনুল্যমোহল রায় মৌলিক 

অহিংসার নবজস্ম লভিল ভারত 
দিকে দিকে প্রচারিত ভারত গৌরব, 
প্রবাহিত মুক্ত বাঘ বিমল সৌরভ । 
প্রকম্পিত সব দেশ-_“জয়তু ভারত” । 
এ ভারত ধশ্মক্ষেত্র--এ হে পুণ্যস্কূমি 
এই ভারত আত্মার মুক্তি শেষ্ঠ মানি 
করেছে প্রয়াণ কত-_কঠে গীত। বাণী 
কত প্রাণ শেষ হলঃ-কাসী রজ্ছু চুমী। 



কা ভঞ্ব বব 

যাহাদের হক্তে আজ রাজ্য ভাঙ্াগড়া 

দ'র্রেব অক্স-বস্স_ নিত্য বীচা মর! ৮ 
সত্যের সেবক ছিল-_অহিংসা সাধন 
পথ জঞ্ট হয়ে মাগে ভোগ-আরাধন । 

বিচিত্র ভারতন্মি__ত্যাগীর ভারত 
চাহে আত্মার প্রসার- নহে প্রগল্ভতা 

এশ্বধোর দাস্তিকতা চাতে না ভারত 
বিলাস-বসন নঙে ভারত সভ্যতা । 

সমাজ-তাস্ত্রিক সাজি কল্পনা বিলাসী 
যে সৌধ গড়িতে চাহ-__যাহে অভিলাষী 
(কন) মিশরের পিবামিড মৃত্যের কবর 

শুধু জাগায় বিস্ময়-_ভোগীর চত্বর । 
ভূখার মিছিল আজি সবদেশ ব্যাপী 
সতের কঙ্কাল তার স্থৃতিলৌধ স্বাপী 
মসীলিপ্ত হয়ে রবে সমস্ত কাহিনী 
পশ্চিমী পলারের যত বিঝ্কিনী । 

নীতিহীীন, নিভ্তাহীন-_ব্যাভিচারী মল 
তাক সবে দেশ ভক্ত- কোথায় শাসন 

নাহি প্রতিকার-__মূলাহীন,ব্যক্তির জীবন 
কোথা বৃুকোদর 1--এস স্বরা, নাশো হশাসন। 

০০০ 



ইডিক 
অভিনব 

রল7ার ভীক্ষশে; ॥ 
--কালীসাধন ফৌজদার 

শিল্পীর সাধনা নয় কারুকর্ম শুধু, 
যুগের চাহিদাটুকুর দাবী কিছু আছে ; 
যে প্রাপ যস্ত্রণা-দগ্ধ+ মরুময় ধূ-ধু-_ 
শিল্পীর দায়িত্ব কিছু আছে তার কাছে। 
চিরন্তন শিল্প-কথা হবেই বিমিশ্র, 
আজকের সমস্ঠা নিয়ে আগামীর সত্য-_ 
অসত্য দারিদ্র নিয়ে বঞ্চনা অজত্র,-- 
অবশ্য নিবিড় প্রেমে হবেই প্রমত্ত। 
শিল্পীর কর্তব্য শুধু ধ্যানলোকে নয়, 
নির্মল আনন্দে প্রেমে সৌধীন সংলাপে ; 
অন্যায়ের প্রতিকারে তিনিও নিশ্চয়-_ 
শৈল্লিক সংগ্রামে লিপ্ত সৈনিক প্রতাপে। 
একটি সংগ্রামী মন নিয়ত ব্যথিত__ 
নিরলস চিন্তার রাজ্যে প্রত্যয়িত প্রেমে, 
যে জন থামে না কভু, চলে অবিরত-_ 
ৰঞ্চিতের পাশে পাশে অন্ধকারে নেমে। 
সাআাজিক বড়যন্ত্রে নিত্য যেথা চলা; 
সেখানেই উপস্থিত বস নিয়ে রল্যা। 



অভিনব ইউ 

শত্রণা 1 সোমনাথ দে 

এক অপরিসীম যন্ত্রণায় দক্ষ আমি 

ক্লাম্ত, শ্রাস্ত মন আর প্রাণ 

স্কুতির গল। টিপে মেরেছে কে--কি জানি ! 
ফান্কনের মধুর বাতাস- জাগায় যন্ত্রণ। 

মন গেছে ভার শুধু দেহ। 

শরীরের প্রতিটি অঙ্গ ভারী আমার 

হৃৎপিণ্ডে মর্মশায়ী বেদনা-নির্মম 

নখের ডগা থেকে প্রতিটি চুলের গোড়ায় 
এক দাহ যন্ত্ণা। 

চোখে নেই জোয়ার সবই দেখি ভাট! 
মৃত মানুষের মত ক্রাস্ত আমার চোখ-_-হতাশ! 
অন্ুস্থ, রুপ্র আমি, ব্যাধির লক্ষণ প্রকট 

মাতালের মত বেপথুমান-_ দম্তহীন-_ 

শক্োতের বেগে ভেসে চলি শুধু 

কিছুই হল না কর! 
এক অসন্থ যন্ত্রণায় মরা 

মরণ তিলে তিলে গ্রাস করবে আমাকে 

আমি শক্তিহীন । 



৮০8 দ্য) জবস 

সুয়ে থোকে নজ্দাদেবী চিত 

আমি তোমাকে দেখছিলাম এক বাঁক ভীড়ের মাঝে 

তূমিও দেখিলে একটি আশ্চর্য্য হয়ে 

দেখতে দেখতে আমি অনেক কিছু আবিষ্কার কবে .ফললাম, 

একটি মুহুর্তেই আমি 
তোমার হয়ে গেলাম । 

তারপর দীর্ঘ একটি ছুটি । 

এর মাঝে তুমি লিজেকে আনেক দুবে সরিয়ে নিয়েছ, 

আমি এসে দেখলান £ শুধু আমিই মাছি 'কিন্ক সে যেনাই।? 

'দখতে দেখতে নাল শাকাশ কালে! হয়ে বোবা হয়ে গেলো । 

এ কাপক ইতিহাসের শেষ অধ্যায় বড় ভাড়াচাড়ি অঙ্কিত হলো, 

গল্প মনে পড়ে £ ভিখারী এক স্বপ্প দেখছিলো। যদ্দি পাশের ওই 

বড় বাড়িটা 
হঠাৎই একদিন তার হয়ে যায় 
কিন্তু সে একদিন বুঝতে পারল ষে 

গেট্টাই ভার একমাত্র ্লাড়াবার স্থান, বাড়িটা নয়। 

আর আমিও ভেবেছি $ যদি যেয়েইছি পথ ছেড়ে 

একটি পথ ছেড়ে আর একটি পথে 

কৰরের কাছে কাছে 
& 



অভিনব বক 

এই পথটাই যদি মামার স্থান হয় 
তবু ষেতে পারি তোমাকে ছাড়িয়ে 

নগর থেকে সাগরে-_ 

কিন্ত পারলাম কই ? 

গান | কেন্ট চক্রবর্তী (কবি ভূষণ) 

ছুটা আখি ঘেন ছুটী পাখী হয়ে 
কাকলীতে দিল ভ"রে, 

হম আমার ছন্দ মধুর করে। 

ও ছুটী আখির চপল তারায়, 

উদাসী এ হিয়া, আবেশে হারায়, 

সবুজ-মায়ার মধুর মিতালী খুসীতে পড়ে যেঝরে 

-_হাদয় আমার ছন্দমধুর করে। 

ওগে! সু-নয়না, ও ছুটী নয়ন-_সাঝের তারক! হ'য়ে 

চুপি চুপি মোরে কত কথা যায় কয়ে 

মাধবী-নিশীথে ছুটী আখি হায়, 
মালা হ'য়ে মোর কণ্ঠ জড়ায়, 

তারি ছোওয়া লেগে বিরহ-আধার নিমেষেতে যায় ঝরে 
মরু-হিয়া মোর ফুলে ফুলে দেয় ভ'রে 



গ্ডিনর 

4৫ গ্রীদিলীপকুদার বাগ 
আগামী 

সেই সে, যার-- 

ছুরস্ত আত্ম-গ্রত্যয়ের জোয়ারে 

মাঝে মাঝে ভেসে যায় 

সমস্ত বাধ । মানে ন! কিছু 

স্বাভাবিক যা আর 

অনেকের মনে । 

নতুন স্প্ির প্রেরণায় 
প্রতিটি পদক্ষেপ ভার । 

সাবঝে মাঝে মনে হয়-- 

এ বুঝি নিছক কল্পনা বিলাস ! 
কল্পনারই রঙে রাভ। 

পুরাণো চেতনার--এক নবরূপা ! 

তবু তাকে ভাল লাগে, 
অসংখ্য একঘেয়েমার মাঝে 

নতুন আস্মাদ,--আমার 

মনে আনে নতুন আমেজ ! 



দিনৰ ২৯৫ 

“€দের নাকি মানুষ বলে” ॥ টির 

আশৈশব প্রকৃতির সঙ্গে অনেক বুদ্ধ করে__ 
আজ এত বড়টি হয়েছি আমি । 

গুণে লয় লঙ্বায়। 

সারা শরীরটাই রুক্ষ ; মাথাট। কাটায় ভতি। 
উত্তরে বাতাস মাথায় নিয়ে যখন শীত আসে 

তখনই আমার বুকে জন্মায় মিষ্ট রস। 

তাঁত নই বলে পায়ের অসংশ্য আঙ্গুল দিয়েই-__ 

বাস্থকী মায়ের স্তনের .বাটায় চাপ দিয়ে ২ 
ক্ষরণ করি সেই রসকে। 

শিশিরের প্রারস্তেই কাউকে যেন 
আমার শরীর বেয়ে উঠতে -দখি ধারাল মন্ত্র নিয়ে। 

তারপর সে আঙ্ার গলার নিকট ঝুলে পড়া-_ 

সাথার জটগুলোকে কেটে নামিয়ে দেয় । 

পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আমার গলাটা কাটতে থাকে । 

চেষ্টা করি তুষ্ট কোর্তে তা'কে বুকের সঞ্চিত রসে । 

কিন্তু সে তুষ্ট হয় না ; আরও চায়-__কটে চলে । 

প্রতিবেশীকে ওর পরিচয় জিজ্ঞাস! কোরে জান্লুষ-_- 

ওদের নাকি মানুষ বলে। 



তিনটি জীবন-স্যাতি | বিরান 

( এক 7 সেকি জবনাক্ত ? 
আমার স্থতির সোপান বেয়ে 
তোমার কথ। ভেবে, 

চলছি হেটে হেঁটে_- 

সহসা মোর কপাল থেকে 

একফৌোট। ঘাম বেয়ে 

পড়লো এসে ঠোটে । 
তোমারই সনাক্ত 

সেকি লবনাক্ত 2 

€ তই ) কোন্উী চিরন্ঞনী ? 

আমার সনে যঙ্খন তুমি 
কথা বল হেসে, 

ভাৰনু মনে বাধলে বুঝি 

নিথিড় ভালবেসে । 

কখনও বা কাছে থেকেও 

চিন্তে নাহি পারে 
ভাবতে থাকি আপন মনে 

চিন্তা কারে কারো ? 
* ইটা যে এমনি 

কোন্টা চিরস্তনী ? 



€ ভিন) আসামীর বৃত্তি 
কবরী শিথিল হলো! 
খুলি গেল ময়ুরের কাটা, 
ললাটে উড়স্ত কেশ 

ক্লাস্তির স্বেদ দিয়ে জাটা 
আলো! হাতে আলোকের দৃতা 
তাই এত আলো, গান, 

ভাই এত প্প্রেম। প্রাণ, 

তাই বুবি কুন্ুমের জন্ম ইতিহাসে 

বসাপ্রুত সম্ভাব্য আগামীর বৃতি ! 

নবীন দিনের বা] 
| ভারতী ঘোষ ( মুকি ) 

বার্তা আমি নতুন যুগের” 
প্রতিনিধি আমি নতুন বিশ্বের, 

আমি ঘুচাব সকল অন্ধকার-__ 

ব্যর্থ প্রাণের খুলি রুদ্ধদ্বার | 

আনিব আমি নতুন প্রভাত 
আঅনাচারে হানি নিশ্মম আঘাত, 

হয়ে বিশ্বলুপ্ত অতীত মাঝে 
সাজিবে আবার নতুন সাজে 



৭৮ অভিনব 

ঝোদন উপ্না ॥ বমন্ত ] গিনি 

বাসন। বিলাসে শুধু ভরিয়াছে ভোরের আকাশ) 
সকালে বিনিদ্র তার। স্তরের নিগুড শ্রদস্থ 
বেড়িয়াছে চতুদিকে ঘর্স কলেবরে- 

বিষাণ বাজছে যেন। একে একে দেখি 
লোণ্ড ক্ষোভ ঘ্বপণা পাপ তৃষাতুর আখি 

মন চায় ছুয়ে যেতে, চেয়ে নিতে আজ 

নাই তবু হৃদয় সলিলে পুণ্য 
দীপ্ত কণ্টে শুধু জাগে প্রতীক্ষার দাবী । 
যেথা চাই, পারিনি তাকাতে-_ 
দশদিক মনোহর পুষ্প বাগিচায় 

অপুধ লহমাসম প্রস্ষুটিত প্রগাঢ় জীবন অন্তরের মাঝে-_ 
শুধু চাই ভ্রমরের ব্যগ্র আলিঙণ। 
গুঞ্জরিয়া ছুটে চলে আপনার পথে 

চিন্তাক্রি্ই নহি তবু, পান ক্রি 

প্রাণঞ্ীতি মধু. অনাবিল সুখ জোছনায় । 

তাকাতে পারিনি শুধু এষে ভুক্তভোগী-_ 
অজানা নয়তো মোর বাস্তব ভূমিকা । 



অভিনব ২৯. 

গান | হাথ পাইন 

অওলাম্ত জীবনের স্বেদ সিন্ধু 

লবণক্ত জলে__- 

ভুমি ভাসাবেনা ভেল। 
ভূমি বাহিবেনা দাড়? 

ক্ষতি লাই ব্যথ। পাই 
শক্ত যেন রই 

পর1ভব নাহি ষেন মানি । 

ভুমি মোর জীবনের দিনাস্তে একদ। 

আধার বূপেতে দেখ। দিবে 

ক্লাম্তের যত প্লানি আপন তরীতে 
তুলে নিৰে 

ছুটি দিবে_ 
মোরে ছুটি দিৰে। 



চকুরালি। জীবন সরকার 

পাহাড়ের কিনারে কিনারে, 

দেবদারুর মিনানে মিনারে 

যদ্দুর যায় 

তদ্দুর মেলি আকান্ধিভ চোখ । 

অথচ 

মনে ছিল 

বিভাবরী সাম্পান । 

বুঝবে না-_তুমি বুঝবে না। 

ধীরি-ধারি বোব। কাক। ! 

অবিশ্যি 

প্রজাপতি পাখা মেল্সে 

ভাঙতে পারে নিবিড় নিলয় ॥ 



অভিনব ২১১ 

বঞ্চিত ৃ ভীবিজয়কুঙগার নাজী 

কেগো তুমি বসি অশ্রুনয়নে 

আলু থালু কেশ ছিন্ন-পরণে ! 

গোপন আধারে লুকিয়ে কাহারে 

ভাবিছ কিবা আপন মনে? 

ভাবিও না তারে পাবে নাকো দেখ। 

ভোব ভেবে হবে সার৷ 

পতঙ্গের মতো! উন্মাদ সম; 

হবে শুধু দিশে হার। । 
যেদিন তোমার সুখ দর্শনে 
জেগেছিলো তার বাসন! 

সেদিনতো। তুমি করেছিলে তারে 

ভর্খসনা আর লাঞ্চন। ? 

তবে কেন আঙ্গ ভাবিছ তাহারে 

কিবা প্রয়োজন আছে; 

প্রয়োজন যদি থাকে তবে তুষি 
ক্ষমা চাহ তার কাছে। 



অন্িনব 

ভিতটার মুত্যু | ক 

৯১৯ 

সারাদিন ওই চিতেটা ঘুরে ঘুরে উঁচু টিবিটার কাছে আসছিলো 
একটি হরিণীর লোভে 
আর এ বন ওবন পাড়ি দিয়ে কত কাটা ঝোপে নিজেকে তারিযে 

গেলে! জীবনের ইতিহাস খুজে চলছিলো: | 

হায়, পাতায় পাতায় গাছটির নখে 

একবার আস্তে, একবার দৌড়ে, কিংবা শুয়ে বসে ঘন নিঃশ্বাসে 
একবুডি স্গপ্প দেখে চলভিলো £ গেলো জীবনের । 

এমনি করে সারাদিনটাই কিন্তু কাটলে! ঘুরে ঘুরে 

বেচারী চিতা বাঘটার । 

একদিন ছিলই রাহ, প্রচণ্ড দিন 

গর্জনে কাপত বন, হবিণীর ছোট, হাস চিতেটা 

এ থাবায় লাল ছিল, নখরে ভীষণ 

ছিল রাত মনের মতোন । 
অনেক বছোর আগে, যেন কত যুগ পেরিয়ে-_ 

মনে নেই, মনে নেই কিছু। ৃ 

সেই এলোমেলে! দিনটির চিড় দিয়ে রাতের ঘন কালো মনি 
চঞ্চল হয়ে ওঠে । 

চিতার চোখ ফেন ঘোল! হয়ে ষায়-_- 
অন্ধকারে কাপে বদ, বাঘের মনটা, 



অভিনব ২১৩ 

ভাবে £ ভয়ে জড়োসড়ে হয়ে ধর দেবে হরিণীর মন তার কাছে 

এরাতের মদ্দির আসে, কিন্তু কুয়াশা 

অনেক কুয়াশার শীতে ওঠে চিতেটা 

বুঝিব। বুড়ো হয়ে গেছে-__ 

বুঝিবা সব রাতগুলোই ধুয়ে যুছে সাদা হয়ে গেছে ভোরের 
পাখীর গানে। 

চিতার মনট। 

চোখ মেলে শুধু আকাশকেই দেখতে চাইল। 

হা গেোোরধ আশার | দীন 

ক্ষেত ফেটে চৌচির 
প্রসাধনের প্রলেপ নেই 
যেন যৌবনবতী ধরিত্রীর 
হারিয়েছে জীবনের খেই । 
প্রভাতিক সোনালী জালে! 
কিষাণ আর কিষানীর 
লাগেনাতো ভালো 

নিলিপ্ত উদাস মাঠের 
দিকে-_শুধু চেয়ে রয়। 
স্বপ্পু দেখে আশার 

হৈমস্তিক ফসলের পশরায় 
বন্ধ্যা ক্ষেত আবার-_ 

কাপছে-- উত্তরের হাওয়ায়। 



আতনব 

বর্ষ | ] জ্রদতী মায়! মিশ্র 

কালো ওড়নায় ঢেকেছ লজ্জা? চকিত নয়ন বর্ষা 

চাহনিতে ছোটে বিছ্বাৎ-বান তবুও কেন বিমর্ষা ! 
দেখি অন্ুখন তূমি ক্রন্দসী, ছলছল আখি ছুটি 

মহাকাশ জোড়া ভাবনা তোমার নয়নে রয় যে ফুটি। 
শিথিল হয়েছে বসন ভূষন কবরী পড়িছে খুলে , 
কোন্ ইসারায় ফুল বাগিচায় ওঠে ফুল ছুলে ছুলে ! 

দিগদিগন্তভে কোন উল্লাসে শুন্ে বাজাও ভেরী 
অশ্ষর ধার! ছিটায়ে বেড়াও হয় না কোথাও দেরী । 

ধানহূর্বার দোছল দোলায় বাতাসের মর্র, 

প্রাস্তর জোড়া হ'ল আয়োজন, নাই নাই অবসর । 

সুন্দরী ওগো! কৃষ্ণ বসনা তুমি কি বিরহী রাধা ! 

দঞ়িতের পথে অনিমেষে চাহো, কোথায় রয়েছে বাধ। ? 

মিলনের লাগি হয়েছ উতলা আছে। নিশিদিন সেজে 

তোমার বেদনা! কবির বক্ষে সঘনে ওঠে ষে বেজে । 
সুন্দরী রাধা, যাও অভিসারে পথ তে! আধার হোলো॥ 
চাহিবে না কৰি, ব্রীড়ানত বধূ এবার ঘোমটা খোলো! ॥ 



খদ্িনব ক 5 

চভু7ও পায় নাস্পর্শ যাদের 
অনুপ! দাস 

১ ** যারা কাদে অন্তরের অন্তঃস্থলে গুমবি গুমরি-_ 

বেদনার ফেনপুঞ্জরাশি, শতবর্ষের সহোর প্রাচীরে 

হানে আঘাত- আরও আখাত। 

তোমাদের বন্দুকের নিলজ্জ বুলেট, 
এ যাহাদের বক্ষ ভেদ ক'রে, টেনে আনে-- 

অন্ধকার রাত্রির মাঝে জ্বলে ওঠ! মশালের মতে। ? 

বীভৎস কালো রক্তের বন্যা | 

তবু, তারও 'পরে ওরা তোলে, 

জীবনের বিজয় বৈজয়ন্তী ! 
ওরা ভয়হীন, মুড্যুজয় ওরা । 

তোমরা করো না দান, একবিসম্দু দয়ার কপটতা', 

সে লজ্জায় ওদের দিও না চির-নির্ধাসন-__ 

আলস্তের, মৃত জীবনের গ্লানিতে-_ 

ওদের পৌরুষ দিও না ঢেকে । 
তার চেয়ে বরং ; তোমাদের বুলেটের, 

জন্ম দাও আরও---আরও বেশা । 

আপন দাবির অধিকারে, যুদ্ধ বিজয়ীর জয়টাকা-_ 
আকি দাও কপালে ওদের, 

ব্ক্তবন্যা মাঝে দাও স্থান, 

চির-স্মরণীয়, স্বৃত্যুও পাবে না স্পশ বার। 



দর পদ আআ তঞ্দব 

স্যাতি | অন্ধত্ব বন্ধ 

কাপছে ভূমি, মগ্ন অন্ধকারে, 

অতল রাতের নদীতে দেখি অবিশ্বা;সর ডেক্উ 

ভাসিয়ে দিলে চিত্ত, বিত্ত --সব। 

দরের স্তন্ধ সাগর তটে, 

দাড়িয়ে তোমার কাপছে দেহলতা ! 

ভর করেছো ত্রস্ত হাতে পল্্ক। ডালে, 
প্রথম কদম ফুল; 

নীল যমুনা বুকে তোমার শুকিয়ে চড়া পড়ে, 
তোমার প্রেমিক আরেক মধুপুরে । 
ঈাড়িয়ে তুমি এক। এমন ভয়ে উদাস হলে 

বুকের পাখি ডেকে ডেকে ছাড়লো কি হার নীড় ? 

হাজার হাতের ইসারা হোক মিথ্যা তবু জেনো, 
নাগ কেশরের চারায় ফোটে একটা শুধু ফুল! 
ভেসে যাওয়া হাওয়ায় কাপে 

দহলতা অবশ থরোথর, স্তক নদীর মগ্ন অভিনয়ে 

হাত বাড়িয়ে জানাতে চাও ধরুক তোমায় কেড, 
রিক্ত মাঠের বাহারে ফুল 

অভিনয়ে লাগে, 

ফুলদানীতে মগ্ন স্থতি ভগ্ত হয়ে যায়! 



ব্জ।] কিন নং 

শেষ অক- প্রথম দশ 
সোমনাথ বন্দেয়াপাধ্যাক় 

পর্ছাটা উঠে গেলে দেখা গেল নায়িকার রং 

দর্শক নীরব হল সুগ্ধতায় 

কউ কেউ দগ্ধ হল কামনার আতে। সাড়াশিতে 

কারে বুক করলে। টন্টন্ । 

নাটকট। সাঁধারপই-_নেহাত মাষুলী 

বৈচিজ্রহীন জীবনের মত 

দু'একট। ঘটনার জোন্ডাতালি । 

একই রবারস্ট্যাম্প নানা রঙা কালি 

যতটুকু নতুনন্থ এনে দিতি পারে তাক বেশা নয় 

তবু বলি 

রোগ। কালো দাত উচু আইবুড়ো নিঃসঙ্গ মেয়েটা 

কপালের জারে- ্ 

যদি কোন রভীন্ রাত্রের, সুূর্ত নায়িকা হতে পারে 

সেই রাত্রি ভোরে 

তালে। কি বাসবে ভূমি তারে ? 



সা জাক্বপ্ 

শেয় মনে | 
শোর লাশ 

ঘর আমি পারিনিক করতে, 
বেড়াটাই €সাজা করে ধরতে, 

তাই বুঝি বাড়ীর হব না॥ 

পদে পর্দে দোষ মেনে নিচ্ছি-_ 

খড়-কুটে। কট কাকে দিচ্ছি । 

ক্ষমতা যে আছে তাই কব না। 

বন্ধুর উপকারে লাগিনি__ 

রোগী হলে বিছানায় জাগিনি। 

'ছত্তোর' বলেছে বলুক । 

ঘৃণিত চোখে চোখে দেখেছি 

বাস্তব দোষ, গায়ে মেখেছি £ 

পথরেই আমাকে দলুক ! 

তবু আছি খুশিতেই তৃপ্ত, 
এ সবের শেষ মনে দীপ্ত । 



অভিনব ২৪৯ 

““রিভ্রেন্র কান্না” | 
? কমিক ঘোষ 

আমি চঞ্চল আমি দূরস্ত ছুবার 
তবু মনে হয় হাদয় আমার গেছে মনে 

শরণ দেহে আমি শুধু বেঁচে আছি 
মনের ইচ্ছে কি প্রাণের সবুজ 
সব কিছু হারিয়েছি জীবনে আমার 

আশ বিহীন নিরাশার হয়েছি নিথর । 

এখানে বসন্ত নেই ফুলের সম্ভার-- 

কৃষ্ণচূড়া দোপাটি ফোটে নাকো। আর 

কাননে পল্লপবে আর গুঠে না কাকলি 

তাই আমি শুনিনাত শিশুদের বুলি । 

ভ্তিমিত হয়েছে মোর আকাংখার আয়ু 

মান দীপ্তি আমি শুধু গুনি প্রমায়ু 
এখানে হৃদয় নেইঃ নেই ভালবাসা 

আছে শুধু চৈত্র ঝর! দিন ও নিরাশ? 
বেদনায় নীল হয়ে মরে গেছে আমার হৃদয় 

কেন আমি বেঁচে আছি বাকিটা সময় ? 



ভিনব হয, জ 

অন্তঠিতা ॥ ৃ
 বৈস্তদাখ রঃ 

আজ কি মামার চিনতে পারো। 

উনিশ বছর বা!দঃ 

হঠাৎ যনি দাড়াই মুখোমুখি ? 
বাক চোখে হয়তো রবে চেয়ে, 

হয়তে।, স্মৃতির সাগরতলে 

গহন ব্যথায় নেয়ে 

ক্ষণিক হবে তখী। 

তোমার কালো আখির ছুকৃল ভরি, 

উঠব লোন) ঢেউ, জানবেন তো কেউ, 

বুঝবেনাকো- রূপে রসে গন্ধে ভরা এ নিখিলে 

কতই আপন ছিলে । 

এ ধরণীর আকাশ বাতাস আধার আলে 

এ জীবনের সকল মন্দ, সকল ভালো 

তোমার প্রাণের তন্ত্রী দিয়ে আমার প্রাণে, 

পাকে পাকে ছিলো বাধা ছন্দে গানে । 

আজকে যদি শুধাই, "ওগো, মিথ্যে সে কি? 

বলতে পারো, জবাব আমায় দেবে যে কি? 



আভিনহ ধা 

তবুও সে আছে 
| আশুতোষ রাস্ম : 

তরল আ্বোজডের মত অন্ধকার নামে, 

এবং নীবিড় অরণ্য কালো হয় 

পুথিবী ম্বত্যুর মত গ্রাস করে সবটুকু আলে। । 
'সথচ সকাল আসে প্রতিদিন, 
জানালায় সোনালী রোদের কালি দেখি । 

চারিদিকে মানুষেরা ছোটে ক্লাস্তিহীন, 
রেশনে, বাজারে, হাটে কিন্বা কোন মদের দোকানে । 

অন্ধকার কানাগলি পথ গেছে বন্ধুর । 
কোথাও নর্দম। পচা, কোথাও বা লক্ষ্যহীন পথের কুকুর, 

মোটরে চাকার তলে পিষ্ট হ'য়ে রেখে গেছে পুরাণো জিজ্ভাস।। 
ক্রেদাক্ত পথিক থুতু ফেলে ; জীবনের মেটে না পিপাস!। 
কখনো গোধুলী নামে বর্ণালী ছন্দের মায়া নিয়ে 
পশ্চিম দিগন্তে দেখি একর্বাক বলাকার পাখা 

শব্ধহীন গানে গানে সমস্ত আকাশ ভরে দিয়ে 
উড়ে চলে । যদিও গলির পথ বহু আকার্বাক। 
আকাশের কোণে দেখি স্থির আছে একটি তারকা! | 



খভিনব 

চিলি বাপরে | মঞ্জু জিত্র 

স্ুনন্দ £ 

ভূমি নাকি ক্লান্ত চোখে আজকাল 
কি সব দেখ! রাত্রে ঘুমের মধ্যেও 
কথা বলো । কখনো কামার্ত মাকড়সা 
অথব। টিকৃটিকির মৈথুন দেখে 
বিড়বিড় করো । কপিস চোখে শন্দেহের 

ছায়া ভেসে ওঠে । ভাবছি-__ 
এমন তো তুলি কোনদিন ছিলে ন। 

সেদিন তোমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছি, 
'অসমাস্তরাল আয়নার ছায়ায় দেখা 
এবড়ে।-খেবড়ো। তোমার মুখের ছবি, ভাক্করের 
অসমাপ্ত কীতির মতো । 
স্থুনন্দ, তুমি নিষ্ঠুর । বলতে পারি 
তোমার মতে! শুক হৃদপিণ্ডের মানুষ 
আমি দ্বিতীয় দেখিনি । অথচ গন্ধবের মতো 

কখনো চারুবাক সংলাপে 

আমাকে সুক্ধ করেছো ৷ স্থনন্দ, তুমি 
অভিশাপে পাথর হয়ে গেছে । তোমার মুখ 
কালের প্রাজ্ঞ কচ্ছপের মতে। স্থবির ৷ 



অভিনব ২২ 

আমায় ভোর! মাজিয়ে দেবে ৰ 
এ্র্চাত মুখোপাধ্যায় 

আমায় তোর! সাজিয়ে দেবে 
বন্ধ খাচায় থাকবো না আর 
লাগছে নারে ভালরে। 

আমায় তোরা সাজিয়ে দে ॥ 
আমায় তোরা শক্তি দেরে 
দেখনা তোরা চেয়ে চেয়ে 

পিঠের চামড়া গেছে উড়ে। 

আমায় তোরা শক্তি দে ॥ 
আমায় তোরা অঙ্ দেরে 

শোষণ নীতি চলবে না আর 
সবাই মোরা এক হব রে। 

আমায় তোরা অন্জদে॥ 

সমুদ্র পারে ভিয়েৎ শামে 
সর্বহার। মা কান্দে এ 

শিশুর মুখে আহার দিয়ে 
মাকিনের এ দালাল যত 

হাসছে অট্ট হেসে রে। 
আমায় তোরা রক্ত দেঃ 

এই ছৃনিয়ার স্বাধীন সবাই 
ভাষায়, ভাবে, আচারে 

ওর! প্রাণ খুলে চায় হাসতে রে॥ 
আমায় তোরা অভয় দিয়ে, 
রক্ত টীকায় সাজিয়ে দে ॥ 



২২৪ আন এ 

কিছুটা আগুনের অপেক্ষায় | 
অআমরলাথ বনু 

মা আমার হাতে আগুন দাও মন্ভতঃ কিছুক্ষণ 
যে আগুন আমি হাতে রাখতে পারি, বিষঞ্জ পাতি 

ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে, বাতাসে মরা মানুষের 

পন্ধ ; ঝিলমিল তারার আকাশে শেঁচকের ডাক, 

কিছুক্ষণ অপেক্ষায় ছিলাম এ দুশ্য দেখবার 1 াদের 
আলো মাটিতে এখনও ছোৌয়নি ; মা এই অন্ধকার 
থাকতে থাকতে তুমি আমায় আগুন দাও, 

কারণ আঞ্চন না পেলে আমার জীবন কা দারুণ 

রকমের বিপল্প হ'বে তা তুমি নিশ্চিত জানো ! বহুদিনের 

অভুক্ত থাক পাজরগুলো। আজ শিরশিরে যন্ত্রণায় কাপছে 

পথে চলার শক্কিটুকু পব্যস্ত অবলুপ্ত হ'তে চলেছে, অতএব 
সময় থাকতে থাকতে ভূমি কিছুটী আগ্চন 

আমার শুক্তহাতে তুলে দাও, মা আমি জানতে চাই 

পৃথিবীর সকল মান্থুষ যে আগ্চনকে এত বেশা 
রকমের ভয় করে, সেই আগুন কি আমাম 
শেষ ভালবাহা। জানাতে পারে ! 



অভিনব ২২৫ 

মনটা ঠিক করে ভোরের স্থৃর্ধকে প্রশ্ন করে দেখ 

ঠিক তুমি ঘা চাও জেই মত উত্তর দেবে, 
যদি বুঝতে না পার-_-তোমার “সোনাকে” 

জিজ্ঞাসা করো-_ঠিক বলে দেবে। 

তখন ঘর্দ পার এাল্বামের বুকে বেঁধে রেখ 
কথাগুলো--একটার পর একটা । 

যখন সুর্য ডুবে যাবে আবছ। আবছা অন্ধকার 
রজনীগন্ধার গুচ্ছ থেকে ভেসে আসবে গন্ধ 

সেই গন্ধটুকু মেখে স্থান করে। অন্ধকারের মাঝে । 
পাড়ার ছেলেরা দখে_-করবে হিংসে করবে বিদ্রুপ 

তবু সব মুছে ফেলে ছষ্ট ছেলের মত 

এলো মেলে হাওয়ার মাঝে হারিয়ে যেও । 

দেখবে ওদের বার্থ ত।--ওদের সমালোচন। 

লন পাওয়ার ব্যথ। 
সব হানিয়ে যাবে তোমার “সোনার” কুমকুম টিপে । 
তখন যদি পার শুকতার থেকে একটু 
আলে এনে পরিয়ে দিও তোমাক “সোনার” 

বিদ্্যে্িত অবল। ছেলেগুলোর হাদয়ে । 

দেখবে সব ঠাণ্ডা সবাই চুপচাপ হাসি খুসি মুখ 
তখন যদি পার ভেবে চিস্তে আধুনিক কবিদের মত 
ধ্াতভাঙ! শব্দ দিয়ে পার যদি লিখ একটি কবিতা ॥ 



২২৬ অভিনব 

পাটানি উতর 
কুমারী গ্রতিম। সিংহদেও 

কি সুর জাগে প্রাণে আজি কি স্থুর জাগে প্রাণে! 

জীবন আলোর যাত্রাপথে নতুন বীপার তানে ॥ 
কি যেন আজ খুঁজতে যে চাই 

পথ হারিয়ে কোনদিকে যাই, 
মরমী মন বেড়ায় ঘুরে সেই জানার পানে । 

বন ফুলের ডাকে আমি 

ঘুরে বেড়াই দ্রিবস যানি, 

পাইনি খুজে তবু যে হায় আকড়া ঝোপের পাশে 

শুধু-অকুল গাঙের নদীর তটে দরদী মন ভাসে। 
পাইনি খুজে ইলোরাতে, 

পাইনি খুঁজে অজান্তাতে, 
তবু আমি জানতে যে চাই কোথায় তোমার ঘ্বর ? 
কোনদিন কি পাবন। আর এ কথার উত্তর ? 



অভিনব নহি 

নিবিকার ;দানিক | শ্ীবীরেশ্বর নিংছ 

করেছ প্রলুব্ধ মোরে, রাজা তুমি । 
রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পাঠালে নিধিবাদে 
জেনো তুমি সে সৈনিক নই আমি 
ভয়ে ভীত, ত্রাসে ত্র্স্ত হয়ে রাত জাগি 

বাচিবার সাধের ভেলাটির দিকে চাহি । 
প্রাজ্জলোক শাস্তি স্থখ খুঁজে মরে পুঁথিপত্রে 

এতিহাসিকদের দলে মতভেদ 

ইতিহাসে ডুব দিতে কতবার ব্যর্থ হয়ে গেছি-_ 

ভ্রাতৃত্বের সংজ্ঞায় প্রাণ মন আর ভরেনাকো, 
এইবার বাঁচিবার ভেলাটির দিকে চেয়ে 

কুড়ে হ'য়ে ঘুমাবার বিছানায় 
ঘুমাবার সাধে বেঁচে থাকি। 
শয্যাতলে মারনাক্স রেখে দাও রাজ, ক্ষতি নেই 
ঘুমোবার ইচ্ছা নিয়ে কুঁড়ে হয়ে শুয়ে রব তবু ॥ 



২৮ আভিনব 

মানবতার উপরে | 
1 মুত্ডাহগজ্ পাল 

স্ৃ-উচ্চ শিখরে নয় 
নয় সমুদ্রোপরে 

মাঝামাঝি রয়েছি-__ 
শুধু মানবতার উপরে ॥ 

সব গেছে ধুয়ে মুছে 

গব, অহংকার, গভিমাযন 

বার্থতার জীবন-নদে 

ভেসে চলেছি জোয়ারের টানে । 

দর্পণে দেখি স্বতিরেখ। 

পার হয়েছি তরঙ্গের যৌবন, 
ভাবি বসে বে কোথা গেল 

আগের দেই হালি উদ্দ্যোসের ক্ষল 

বসম্তের আগমণে ফুলের মাদকতা 
ভরিয়ে তোলে চির নবীন মন 

তবু রয়েছি মানবতার উপরে 
বেখানে রয়েছে মিলনের সন্ধিক্ষণ ॥ 



অভিনব ২২৯ 

কলা £ 
| ভ্রীসতোঃঞ্রনাথ জান। 

এ সংসারে সুখ ও ভুখের চক্র একটি মাত্র, 

ঘুরিতেছে দিবারাত্র । 
এক ধারে তার শত বেদনার দুঃখের গাড় কালো। 

আর ধারে স্থ-আলো। 

দুখ আসে যবে মোরা স্কুলে যাই সুখ বুবি কিনতু নাই, 

মোদের নিরাশা তাই । 

সুখ আসে যবে ছুখ ভূলে যাই মনেই থাকে না কিছু 

ছুখ আসে স্ুখ-পিছু ! 
দিবসের পরে রাতের আধার একথা যেমন জানি, 

কেন মোরা নাহি মানি 

স্তখের পরেতে ছুখের পালাটি ? কেন রই আশাহীন ? 

আশার আলোটি ক্ষীণ ? 

আষাঢ় মাসের আধার মেঘের হেরিয়া আমার মন 

স্থধ পায় অনুখণ । 

ছুখ-বরধার কালিয়া মেঘেরে হেরিয়া আমরা ভাই 

কেন সুখ পাই নাই ? 



২০৬ অভিনব 

তারার আলাতো 
-লিদর বন্ধ 

তারার আলোয় আমি পথ হেটে চলি__ 
সক্ষোচের বাহছভোরে অতি সম্ভর্পণে 

চোখের আলোতে । যে আলো নেভেনি-_ 
আজো তোমারো হচোখে । অতি স্বচ্ছ হযে 
জলে ওঠে বার বার ঘোর অন্ধকারে । 
আকাশেতে আলে খুঁক্জি তামার মশালে 
বারুদে আগুন জলে ক্লান্ত দিন জুড়ে । 
ষে খোজে বিদ্রোহ শুধু মনের সোপানে । 
সব তারা নিভে পেলে আকাশের পায়ে 
ভোরের সুর্য ওঠে শুকতার! দেখে, 
যে শুধু রয়না জেগে প্রভাতী আকাশে । 
জীবনের ছায়া পথে মেঘ পিছু ফেলে 
যে শুধু দেখায় আলো ব্রিক জীবনেতে 

বরাতের অতিথি জাগে রক্তিম প্রভাতে & 



ন্িনধ ২৩১ 

বষ্টি এলে। | 

বহুদিনের প্রতীক্ষিত মন 

আজ সন্ধ্যার এই আলে। ছায়াতে 

হঠাৎ ষেন উঠলো। হয়ে উদাস । 

প্রতীক্ষিত স্বপ্র--সম্ভাবনায় 

বেন কার আগমপের সুর 

উঠলো! বেজে ভরলে। আজি 'আাকাশ--॥ 

কবে কার সেই সঙ্গোেবেলার স্বপ্ন 

হঠাৎ যেন উঠলে। বেজে বৃষ্টি হয়ে 

আর তাই যেন আজ 

বৃর্তি-এলো! বুছি-এলো। বৃ্ি-এলো! £ 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 



৩২ অস্ভিনব 

ভাত যে শুলু [ 

একট কথায় শেষ করতে 

চাইনে আমি সকল কথ 

সার। জীবন বলতে যে চাই 
প্রাণের যত গোপন বাথা। 

একটি বারই ফুটে ধরায় 

চাইনে আমি ঝরতে গো 
রোজই যে চাই স্ম্রতির ডাটায় 

রঙিন্ হয়ে ফুটতে গো । 

একটি চুমু খেয়েই কেবল 
শেষ করিনে সকল স্থুধা, 

ভোগ বিলাসেই জীবন কেটে 

চাইষে হিয়াম্স প্রেমের ক্ষুধা । 
হারার পরেও লড়তে রাজি 

জয়ের আশায় একটি বার, 
জয় করিলেও পরতে রাজি 

পরাজয়ের ক হার। 

চাইনে আমি এই ছনিয়ার 
এক জনমে সরতে পো; 

মরার পরেও চাইষে শুধু 
অমর হয়ে বাচতে গো! ॥ 

উীতমনচজ্া জাহাতে। 



আতিনৰ ১ 

অশ্চ্সম্বল | 
ডঃ এজ. বের। 

ধরো, 
আমি কোনো এক অচিন দেশের রাজকুমার । 
চলেছি ছুস্তর নাঠের মধ্য দিয়ে-- 
সজ্জিত এক পালঙ্কে চড়ে। 

আমার স্বর্ণরোপা-হীরক খচিত পোষাকের ঝলমলে শোভা, 
শরীরের রূপলাবণ্যের চ্্ুট। 

মুগ্ধ করছে প্রতিটি দর্শককে । 

সম্সমে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে তারা । 

কিংবা কোনো এক কীরযোদ্ধ। 

চলেছি মাঠের মধা দিয়ে-_বিজয়ীর গৌরবে-- 
অশ্বারূঢড় হয়ে। 

দেহে আমার কঠিন বর্ষ, শিরক্ত্রাণ, 

হাতে ঝল্মলে তরবারি । 

অসির ফলকে আমি জবাব দিতে পারি শক্রদের | 

পথিপার্থ্ের নরনারী সম্রমে আমাকে অভিনন্দন জানায় 

বিজয়মাল্য পরিয়ে গলে। 

কিংবা আমি এক উদীয়মান কবি ! 

আমার লেখনীর -আচড়ে ধরা পড়ে 

বিশ্বের া* কিছু হাসি কান্না, উত্থান-পতন, হিংসা প্রেম-সবই 
আমার খ্যাতি দেশজোড়া । 



৯৩৪ খভিনৰ 

কিংবা আমি কোনো এক বেকার যুবক । 
সারাদিন কাজের খোজে ঘুরে বেড়াই ক্রীষ্ট ক্লান্ত দেছে। 
শেষে--দিপাস্তের আলোয় স্নান সেরে ফিরে আসি 
রিক্ত হাতে ছোট্টি এক পণ-কুটিরে উলোমলো পায়ে। 
সেখা তোমাকে তুলে শুধু দিতে পারি বুকভরা অশ্রুশিশির ! 

বলে £-_তুমি ভালোবাসবে কোনটিকে ! 
তোমাকে--শুধু তোমাকেই !! 

| নারায়ণ মক্। 

গাছের কাচা কচি পাতায় কাপন জাগায়ে 

কোন রূপসী আজ এল এ ধরার ভুয়ারে, 

ওই ও কোকিল তোবা, কোন গাছের ওই 
আকুল কর! পাতার ছায়ে 

কোন ব্যাকুল গানে উদাস হ'য়ে ডাকিস্ উহারে ! 
ওই ও পৃণিম। চাদ সুনীল আকাশে 
আমার প্রিয়ার সুখের হাসি নিযে 

কেন আজ হাসে? 

আজ নৃত্য চপল নদ্দীর ঢেউয়ে কার ছেশায়। লাগে 

বাগানের ফুল ফুটে আজ আগ্ৰ কার মাগে 
কেন, মৌমাছিদের গুনগুপানি গান হ'য়ে আজ 

টান দিয়ে যায় হৃদয় তারে | 



গস শ্ভিমধূ 

সমুন্র ?দকতে | অনিভাক্ত দাস 

দুরদিগন্তে ধরি, সুনীল জলরাশি রয়েছে ব্যাঁপিয়া । 

ছল ছল কঙ্সকল উচ্ছ্ুলিত বারিধারা যাইছে ছুটিয়া। 

গরজিয়। গম্ভীর নাদে, আছাড়িয়। পড়িছে কুলে, 
পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্র বারিকপা, ধাইছে সবলে। 

দলিত মথিত করি, ধায় যথা, মন্ত করি দল ; 

ধাইছে তেমতি, উপকূল পানে ফেন পুঞ্জ শ্বেতজ্জল। 
চঞ্চল সমুদ্রমাঝে, প্রমত্ত বারিরাশি, ফুঁপিয়। উঠিছে । 

উত্খিত হইয়া, অমন গরজনে ঝাপায়ে পড়িছে। 

স্থনীল বারিরাশি গিজয়া উঠিছে উল্লাসে, 
সুউচ্চ ঢেউগুলি নাচিয়া। উঠিছে নিথধোষ। 

সমগ্র উপকূল রয়েছে ব্যাপিয়া, বালু রাশি রাশি। 
বিস্তীর্ণ সেই বালুরাশি” সমুদ্রে মিশিছে আসি। 
নির্জন সৈকতে তপ্ত বালুকামাঝে, একাকী বসিয়। ; 
চরাচর ব্যাপি তরঙ্গিত বারিরাশি দেখছি চাহিয়া! । 

উত্তাল তামাল ঢেউ, গঞ্জি উঠিছে নাচিয়া ছন্দে ছন্দে, 
সে নিথ্থোষ ছন্দে মন মোর ভরিয়া উঠেছে আনন্দে । 

অবশেষে দিনাস্তে, স্ৃষ অস্ত গেল পশ্চিমদিকে « 

ধীরে ধীরে এলে! সন্ধ্যা, অন্ধকার চাইল চৌদ্দিকে । 

সম্মুখে চাহিয়া! দেখি, ক্রীড়ামত্ড জলরাশি, খেলিছে একই খেল 

এবার বিদায় হে সমুদ্র” এলে। যে বিদায় বেলা । 



আঅন্ডিনন 

মুখ ৪ মুতির | প্র সাল 

নিজদের মুখের মুকুরে দেখা যায় না নিজের 

মনের ছবি। যদি দেখ যেতো তা ভয়ানক হতো; 

(কাকের মাংস কাক যেন খায় না ফের 
যদ্দি কাক জন্ম নেয় বলে--) নিজেকে যতো! 

বীভৎস মনে হবে- অপরকে নয় । ঠিক “সই 

কারণেই বুঝি মানুষ নিজের কাছে নিজে 
অপরাধী । 

আমরা কথা বলি :₹__খেই 

ধরে এগিয়ে যাই । পঞ্চমুখ হই প্রশংসায় । কী যে 

করি খেয়াল থাকে না। অথচ, তখন যদি 

জনের ছবি দেখি সুখের আয়নায় একবার 
বুঝতে পারতাম, কেন পর্ধত থেকে নেমে নদী 

এসে ফিরে পর্বতে মিশেছে জাবার । 

তাই মুখের আয়নায় বুঝি পড়ে না নিজের মনের ছবি 

দেখলে ভয়ংকর হতাম-_-বীভতৎস হতো! সবাই ॥ 



অভ্িনব ২৩৭ 

রি ৃ কৃষাচঞ্জ দাদ 

শতাব্দীর গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে 
আমর! পাড়িদেব সাহিত্য-সমুদ্্র | 
নবাগতকে স্বাগত জানিয়ে 

শুরু করবে যাত্র। । 

যুগ স্থযকে উপেক্ষা করলে চলবে না, 

যদিও চাইনা তার আলো 

চাই তার শুভেচ্ছা] । 

আর চাই অঙ্গীকার, 

শতাব্দীর পরিবর্তনে 

যুগ-স্র্ষের অস্তর্ধানে 

পিটিয়ে কেউ যাব না 

ক্লাস্তিকে উপেক্ষা করে 

নতুন প্রাণের সঞ্চারে 
নতুন আঙ্গিকে 

জালতে হবে পুর্ববাশার আলো। | 
পূর্ণতার কলরবে মুখরিত হবে দিকৃচক্রবাল । 

স্বার্থকতার শীর্ষে সেদিন | 

থাকবে একটি নাম, “অন্ডিনব” | 
কিউই 



৩ অঞ্তিনব 

চল, একটু বেড়িয়ে আমি 
| বিদ্ভাস জিজ্ে 

চল, একটু বেড়িয়ে আমি: 

ওই যেখানে দূরে নিজ্রনে পাহাড়ের দয় পাহারা । 

সেই সেখানে দিক্-চক্রবাজে। পুথিবীীক সীমখন। 
নীল নির্ধর পাহাড়ের কোলে ক্ষুদ্র আোতন্দিনী 
কুল-কুল করে বয়ে যায়__ 
তোমার হাতের চুড়ির টং টাং শব্দের মতন ॥ 

চল, একটু বেড়িয়ে মাসি। 

যদি মনে চাক গান গেয়ো সেথ।, 
ঘদি ভাল লাগে কোলে মাথ। রেখে! । 
বদি ক্লান্তি আসে ঝরণার জলে মুখ ধুয়ে । 
যদি আরো কাছে আসো, 

বুকে সুখ রেখে ঘুমিয়ো ॥ 

চল, একটু বেড়িয়ে আন্সি, 

হাতে হাত দিয়ে যেতে চাও-ষাব, 
বদি চকোবীর মতে! লুকোচুরি কর, 
সাবধানে কোর- চোখ খুলে ছিও তাড়াতাড়ি ॥ 

যদি গাহন করিতে চাও 
চোখ বেধে দিও আগে ॥ 

চল, একটু বেড়িয়ে জাসি 



অভিনব ২৩৪ 

-*.***ছয়ে এলোে। বদি সাঝ । 

তবে আর গিয়ে কাজ নেই আজ । 
গান গেয়ে সারাপথ যদি ফিরি 

ক্ষতিই বা ভাতে কী। 

এবার চলো!, হিসাব কষে দেখি, কিছু লাভ হলো! কী 

চল, একটু বেড়িয়ে আছি ॥ 

মযবোভর ট্রাজভী 1 

যদিও আমি জানি-_ 

বৈশাখের কোন এক বুক ফাটানো ছুপুকে 

হলুদ-কচি বিবর্ণ ঘাসের মরুপড়া। মাঠের ঝুকে 
দাড়িয়ে বর্ণালী-সবুজ কোন পদ্ম পারের 
স্বপ্ন নিয়ে যখন তোমরা কাড়াকাড়ি করবে 

তখন আমি বৈশাখের ঝলসানে! দুপুরে 
সাহারার বুকের ওপর ধ্লাড়িয়ে 

ঝলসে ঝলসে মরে যেতে চাইব ; 
কোন এক আধাঢ় সকালে 
নিঃসীম-গহিন আধার চাদরে মোড়। 

আকাশের বীভৎস, মুখর পচন ধরানে। 

কাক্সায় তোমার তুচ্ছাতিতুচ্ছ সব কিছুই 

গলে-পচে গেলেও বৃষ্টির আচ্ুল দিয়ে 
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সি হওয়] তোমার টিনের চালের 
ঝরঝর রাপিনী শুনতে শুনতে বখন 
ভূমি ঘুমের অবলম্বনকে জাকড়ে ধরবে 
তোমার প্রতিবেশী আমি তখন 
ফুলে ফেঁপে ওঠা কোন এক ত্রক্ষপুত্জের 
সাথে কোলাকুলি করতে চাইব। 
তবু কেন পৌষের কুঁকড়ে শক্ত হওয়! বরফ প্রভাতে 
হাওয়ায় টিনের চালে দোল! লাগার মত, 
সবপাত। বরে বাওয়। অস্থিচর্সসার-_ 
কক্কাল গাছের দোসর, তোমার বুকের 
পাজরের দোল। যখন আস্তে আত্তে থেমে যায়-_ 
নবোদিত অরুণের রক্কিমরাগে যখন 

তোমার ছিল্লবন্ত্র রঞ্জিত হয় তখন 

হৃর্ধের আলো সধাঙ্গে লেপে ছুটে যাই 
বারবার কোমর সমান বেড়ে যাওয়া 
আমার বাগানের সবুজ মেলায় ?- 
শিশিরের মুক্তারাশি মাখামাখি 

হয়ে বায় মুখে, বুকে সবখানে-_ 
কেন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সমস্ত শরীর ? 
সবুক্ষের হোলি খেলতে খেলতে 
কেন বারবার বাচতে ইচ্ছে করে? 
যদিও আমি জানি 
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শঙ্গাহী প্রাতি 1 

চন 1 কৰি স্ীহহেন্জ সাহা! 

তুমি দেখেছে। কী চরণ দা, 

অক্সহারার পেটের তলা, 

দেখেছে! কী তলার জালার টগ.বগানি ? 

দেখেছে। তাদের অগ্রিক্ষুধা-_ 

রক্তে কেমন জলে ? 

আমি জানি তার বিষম জ্বালা 

তিলে তিলে জীবন ক্ষইয়ে 

রক্ত উজ্জাড় করে ! 

আমি জানি মর্সে-মর্সে 

গোলামী খাতায় নাম লিখে । 

চরণ দ1, চলে। না যাই--- 

ছন্স-ছাড়ার দলে গিয়ে মুঠি ভুলি 
বাঁচার জন্ে অক্সহারার দল বেধে। 

আজ নতুন গানের ভাষায় বদি-_ 
আকাশ নামাই নীচে টেদে-- 

চরণ দা, হয়তো এবার নতুন কসল 
ভরিয়ে তোলবে। বাচার গানে 

ভাতের জঙ্কো। 

০০০ 
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] ধ্রীন্ঘলীলচজ্ঞ জেল 

গ্রামের নতুন বধু মাথায় ঘোমটা টালা। 

ভীরু বুকে চলে ফেরে মন কেমন আনমনা 

সি ধিতে রাঙা সিছুর ঠোটে সলজ্জ হাসি 

হাতে লয়ে সাঝের প্রদীপ দাড়ায় তুলসীতলায় আসি 

জালায় গ্রপতি নতজানু হয়ে ভক্তিভরে 

“ঠাকুর, রেখো। ভালো আমার প্রবাসী স্সামীরে | 

স্ার্মী বিনা আর €কান চিন্তা নই মলে 

স্গামী ছাড়। পৃথিবীতে আর কিছু নাহি জ্ঞানে । 

সহরের নতুন আ্ত্রী মাথায় ঘোমটা নেই 

বরদর্পে পথ চলে মুখে কথার খহ 

পসিখিতে নিদূরের ছায়া ঠোটে নিলজ্জ হাসি 

সন্ধ্যায় সিনেমা, রাত্রে রেছুরেন্টে ভিলার রাশিরাশি 

নধুলোণ্ে মৌমাছি নিয়ত করে গুঞন 

শুধু পায় না দেখ। সেই যে তার আপন জুন । 

স্বামী বিনা আর সব চিন্তা ভার মলে 

স্বামীর অনুপস্থিতিতে খুশীর চেউ খেলে ভাব গ্রাপে । 
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কথ বাজির থেকে ক 
ভ্ীকবতোবকূমার রায় 

স্বপ্পবর ; স্ব দেখছো! 

ভুমি কি শ্বপ্র রাজ্যের রাজ... ? 

ন! মন্ত্রী, না কোনে। গম্ভীর সেনাপতি **? 
বল, ভুমি স্প্রে কোনটা হয়েছো"? 

নাকি, সবপ্প কল্টার প্রেমিক হয়েছো" ? 

স্বপ্নুধর ! 

এখনও অন্ধকার সবাই বেছস ঘুযুচ্ছে। 

তারার ঘুমে ঢুলছে নিশাচরেরাও-_ 
চারিদিক চাপ চাপ অন্ধকার-_ নিঃশব্দ, 

চুপি চুপি বল, কানে কানে তুমি কি হয়েছে৷ ? 
স্বপ্রুবর ! 

রাত জাগা পারখীর। ক্লাস্ত পাহণড় নদীর এখন শ্রান্ত। 

কিন্তু, তোমার ইন্দ্রিয় যুগল কেন এত চঞ্চল:..? 
কেন উত্তাল সমুদ্রের মতো। উদ্মন্ত *** £ 

কিষের স্পর্শে --? 

স্বপ্নুবর ! 
তোমার প্রেমিক। এখন অনেক পুরে, 
সেখানে তোমার স্থুর পৌছাবে না। 
তার গর্ভে এখন সন্ভান-_ 
এ সন্তানের পিতা বিংশ-বীধ্য । 
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দ্বপ্রৰর ! 

ভোরের সূর্য্য উকি দিয়েছে 
চোখ মেলে দেখ 
রক্কের মতো৷ একটি কুঁড়ি গোলাপ 

তোমার শধ্যার পাশে কাকে যেন খু 9ছে 

॥ বাঘ ॥ 
জাণিক চক্রবর্তী 

বাঘটাকে শিকলে বেঁধে 

বিকেলের রাজপথ পার হবার সময় 
খুব সম্ভব লোকটা গুলিবিদ্ধ হয়েছে । 

এখন তার শবাধারেও 

বাধের ছ্ববি খোদাই করা। 

শোভাযাজাটা হলুদ, 
মন্েষ গুলে! খয়েরী । 

কোনে! দোতল। বাড়ীর ছাদ থেকে দেখলে 
আনে হবে £ 

বিশাল এক শ্বাপদের সৃতদেহ মাড়িয়ে 
কতগুলে। শৃংখলিত বাঘ 
বন্দীর অভিমানে হাটছে ॥ 

০১১১১১১১১১৩ 
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বুড়ন্ফ বিভাহী 
| . স্পাকাস্তি রায় 

আমাদের বাচতে দিতে হবে--খাছ। চাই, খাস দাও 1. 
গগন বিদীর্কারী চীৎকারে শাস্ত পথের বুকে 
জ্বেলে তুলেছে অগ্রি-ঝক্ী, কারা ওরা ? 
ক্ষুধার্ত, নিশ্পেষিত, জর্জরিত মানবকায়। । 
বস্ত্রাভাবে কৌপিনাচ্ছাদন, জরাজীণ দেহ, 
এক হাস্তে বিদ্রোহের পতাকা, অপর হস্তে ঢাল তরোয়াল। 
মুখে তাদের উচ্চারিত বাণী--কোথায় গেল কালোবাজারীর দল 
খাবার নিয়ে ছিনিমিনি খেলে ওরা- এত স্পর্ধা ! 
মেরে, কেটে, জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেব । 
অস্তরে তাদের ত্রন্দনের গুঞ্জন পুঙ্জিত ব্যথা, 
দেহে তাদের বইছে শানিত অস্ত্রের খরম্বোতা রক্ত । 
পৃধপুরদষের চামড়ার নীচে ঢাকা আছে ইংরাজের-_ 
নৃশংস চাবুকের কাল-কাল জমাট বাধা রক্ত । 
তবে কেন ভয়, কিসের ভয় ? কাউকে তারা ভয় করে না। 
কারো দাসত্ব তারা মানতে রাজী নয়, 
আআলাময়ী অগ্মিআ্োতে ভাসছে তাদের ভবিষৎ । 

চারিদিকে উঠেছে বিদ্রোহের শিহরণ । 
যাদের কুটবুদ্ধিতে মানবজাতি উৎপীড়িত। 
অস্ত্র নিয়ে বেড়িয়ে পড়েছে পথে পথে সাজ! দিতে । 
বাংল! মা হাসবেন তাদের রক্ষে নান করে। 
নতুন যাত্রাপথ সুগম হবে দন্থ্যদের পদদলিত করে। 
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তোমার স্পর্শের উত্তাপে উষ্ণতম' দীর্থশ্বাস-_- 
ঘন ঘন বহে অবিরত, 

ব্যাকুল জড়িত বাহুর নিস্পেষণে নিস্পেষিত 
ফুলে ফেঁপে উঠে তব উদ্জত বক্ষ । 

হৃদয় দিয়ে শুনতে পাই দূরাগত বাতাসের মর্মর ধ্বনি 
নদীর ছলাৎ ছলাৎ "শব্দ কলকলানী 

শক্চ মরুতে প্লাবনের বেগ-_ 

দেহ মন হয় পুলকিত। 
রাত্রি নিশাথে ভেসে আসে সুরের বন্কার, 

পলকে পলকে জাগে শিহরণ, করে হুঙ্কার, _ 

মত্ত মাতাল বন্ দানব জেগে উঠে রক্কের উষ্ণতায় 
দেহ মন করে তোল-পাড় । 

চিরাকাক্ধীত ফুলের স্ভবকে মধু লোভি অলী/দের মতে! 
আহরণে তব চায়, 

ভূমি বিশাল কশীনি হয়ে ছোবল মারিবার তরে, 
উদ্ধত ফণ। তুলে গর্জে উঠো বারংবার, 

আসি দক্ষ বেদের জায়, সন্তরপুত করে তোমায় 
শান্ত করে বক্ষে টানি চিরকালের মতো! ॥ 

০০০০০০০০০১১ 
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গরমিভ || _ সেন এ 

সবুজ আলো দেখে 

ট্রামটা বাক নিলো 
শ্যামবাজারের দিকে । 

পুরোনো জীর্ণ দেয়ালে-_ 
পোষ্ঠীরের আবরণ, 

শহরের দৈন্যত। ঢাকৃছে 
রগুীন নিয়ন । 

হাসি পায় ওদিকে তাকালে-- 

কারণ এখানে 

রাস্তার পাগলিট। কাদছে 

ক্ষিধের টানে। 
ছেলেটা তার মরেছে অকালে-- 

চকৃচকে বাবু দেখে 
হকারটা হ্বাক দিলো 

“আন্মুল বাবু এদিকে 1” 
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আযালার পিপাসা | ভিন 

তোমাকে বিষগ্জত দেখায় রাতের আধারে, 

প্রাত্যহিক দিবসের উচ্চসিত শ্রীণের জোয়ারে 

অকস্মাৎ ভাট। পড়ে নিঃশকা অভিসারে,_- 

তোমার কঠঝরা বালোল সঙ্গীতে 
ক্ষীণ ছয়ে সিশে যায় রাতের বাতাসে, 
ভয় প্রন ঘন কালে। মহান স্ঞন্কতা এক 

তোমার পেছনে এসে হবুক্ষের মত 

হৃদপ্পিণ্ডে কেউ বুঝি হাভুড়ি পিটায় 
স্পষ্টতই স্বেদের আভাষ তোমার জলাটে । 

বুঝেছি আমি-- 

আধারের জ্কর পেরিয়ে 
ভূমি চলে হেতে চা একাস্ত লিস্ভৃতে কোন এক 
আুর্ধ্যবারোষ্তাসিত আলোর সায়রে ॥ 



ঘিনব ২৪৯ 

পঁ উরজিতকুনদির চক্রবর্তী 
( হাজাখন )। 

দিকে দিকে শোনা যায় শুধু হাহাকার রব, 

শুধু মানুষই নয়, পণ্ড, পক্ষী, কীট পতঙ্গ হত, 

করিতেছে চীৎকার “বাঁচাও” "বাঁচাও" ॥ 

রাজা মহারাজ্ঞও পড়িছে লুটে 

পথ প্রান্তে ভিখারীর মতা । 

কোথা অন্স, কোথা জল 

কোথা ফুল, কোথা ফল কি ভীষণ অভিশাপ ? 

কি কদ্রমূত্তী করিতেছে হনন সবায় 

সতী বিনা দক্ষযজ্ঞ প্রলয়ের মত । 

শত সত নর নারী, শিশু সম্ভান 

কাহারও নাহি পরিত্রাণ এই অভিশাপ হতে । 

কেহ দেয় অস্, কেহ জল, কেছ অর্থ, কেহ বন 

কিন্ত, ইহাতে হ্হখখ ঘুচিবে কত আর। 

যদি না নিজেরে লুটায় হু্খ ঘুচাবার লাগি, 

যদি ন। ছাগ্যিতে লেখে, 

“জগতের সুখ মাত্র সখ আপনার” 

ঘদ্দি না নিজের অঙ্জ তুলে দেয় অন্তর সুখে 



২8 ্শ্ডিনর 

“যদি না পরহিতে লাগে এই প্রাণ 

বুখাই জনম এই মানব দেহের 1” 
সোনার সংসারের লোক যদি ভাবে এই কথা 

সেখানে বুথ! হয়ে বায়, অন্ধৈয়ের অভিলাপ । 

গোথুজি [ জয় সী দেব 

ম্লান হয়ে গেল গোধূলি আকাশ। 
আমিছের অহংকারের মধো বাধতে চেয়েছিল 

যারে, ভাকে সে পায়নি পরিপুর্ণরূপে। 

আপন অশ্মিতায় লাগল তীবণ আঘাত । 

পুম্পিত বল্লী, পলাশের রক্তিম সজ্জা 

আর কুষ্ণচুড়ার আগুন ছড়ান আনন্দ, 
প্লান করে দিল গোধূলি আকাশ । 
বিবর্ণ আকাশ তাই মেঘ ছড়িয়ে দেয় 

নিজের সুখে । ডেকে আনে তমিতআ্রার গাড়তা 
অপমানিত অস্কার জজ স্থান খুজে পা না 

নিজেকে গোপন কোরবার । 

ক্বান দিতে পারে না গোটা পৃথিবীটা 



আন্তিজব ২৫১ 

অভ্ডযাত্রী কে। গোবিষ্দচরণ লিগ 

এ হে মহান, আকাশের অভিযাত্রী 

অনস্ত পথে কেটে যায় দিন রাঝ্ি ! 

কোথা ভয় কোথা শঙ্কা কোথায় রেখে 

শুন্য উধাও নীল মেঘ মেখে মেখে । 

নতুন ভগত নতুন ছুয়ার খোলো 

সতোর মাঝে স্বপ্পেরে এনে তোলো। 

আলো ছায়া মাটি পথিবীর ভালোবাস। 

হউক সফল নীলপথে যাওয়া আসা । 

অভিনব দেশে মানুষের হোক্ ঠাই 

নীলাকাশ ঘিরে স্বর্গের সীমানায় । 

ভুমি গাগারিণ, তবুও কলম্বাস 
দাও নির্ভয় স্বর্গের আশ্বাস । 

যাক্ ক্ষুত্রতা নব জীবনের শোতে 

দেবাশাষ আনো দেবতার দেশ হ'তে। 

নবধুগ আনে তোমার আবিষ্কার 
এসো! হে যাত্রী, জানাই নমস্কার ॥ 



১১৫ অিনখ 

গোথুলিতে টার 

নিরুৎম্ৃক দৃষ্টি মোর একান্ত হয়েছে 

বারে বারে +--এ পথিবীর ঘাসের শয্যায় 

তখন গোধুলি বেলায় 

তখন দেখেছি আমি একাস্ত উৎস্থৃক 

পাখীদের ক্লান্ত ডানায় লেগে রয় 

সেই মুখ । 

লজ্জাবতী সুর্য আমি আকাশে বন্যায় 

কেশবতী কন্তার মত পানকৌড়ির ডানা কাপে 

ডেকে আনে সেই দেশ 

যেখানে শাস্তি নেই, মহুয়ার বনে মৌমাছি 

আধারে হাওয়ায় তারা 

আজে নাচে। 



আন্টির ২৫৩ 

েবিতা ৰ 
এ বলিনি নিলি 

দেবতা দেবতা করে পাগলের প্রা 

ঘরের বাহির, ঘুরে ঘুরে ক্লাম্ত নর 
খুজে খুঁজে ফিরে দেবতারে। কিন্তু হায় 

উজ দেবতা কি ঘরের বাহির? | 

ন নাহি তার আপনার স্থ্ি মাঝে 
সসাপনার সীমার মাঝারে, অসীমে | র 

রা আহবান কালে নাহি বাজে ? 

দর মাঝারে নাহি সাড়া অনস্তের ? 
ঘরের মাঝারে আছে মহান দেবতা ূ 

মাভাপিতা, আদি মত আছে গুরুজন 

অনন্ত ব্রন্মের রূপে সাক্ষাৎ দেবতা 

ব্রহ্ম জ্ঞানে পিতৃ মাতৃ চরণ বন্দন 

শ্রেষ্ঠ পূজ। সন্তানের | টক 

ইহাতেই তুষ্ট হন? ব্রচ্ষ। ভগবান্। | 



*88% ভিনব 

গাঞ্লিপি | 
--স্ীরালাল সাথক 

সে বিষঞ্জ দীর্থ পথ অতিক্রন করে? আজকে 

আনতচক্ষে অতি সংগোপনে-- 

তৃষ্কাতূর পরিব্রাজক পৃথিবীর দত সরাইয়ে -. 

অস্পষ্ট আলে(র সামনে তুলে ধরি সেই বক্ররেখা 
এলোমেলো হাওয়ার সংকেত। 

সেই পৎগুলি'.শল্তক্ষেত্র-..জনপথ নিবিড় সংযোগ 
সংক্ষেপে সমস্ত দেখি পড়ে পড়ে আছে; 
দেশে দেশে অনর্গল প্রতাশার প্রতি পলে পলে 
স্থেত-শুত্র ইচ্ছায় ইচ্ছায় 
কামনার আদিমতা। এখনো অস্থির | 

তৃফ্কায় এখনে দেখি ফেনাপুঞ্জ_ বুদ্বুদ 
ইথারে কম্পন তোলে, 
নৈসগিক বাস্তবত] বিষঞ্ক বিদূর। 
পৃথিবীর কত দীর্ঘ পথ হেটে এসে তৰে 
ধূসর সমুস্ত্রের কোলে এই সুক্ধ্ব-_স্ক্জ্র স্মৃতিগুলি 
পেয়েছি আবার খুঁজে--জলারণ্যে মানুষের ভীড়ে ॥ 



অভিনব ২৫৫ 

*“উভডের উত্তি*, | 

কার্তিক দস্ধরায় 

আদি নারী -স্ছ্ির আদি পরব হতে, 
যেদিন এলাম এই মর্ভধামে, স্বর্গপুরী ত্যাঙ্ছি ; 
যেদিন পড়িলাম বাধা পুরুষের কঠিন বাহুবন্ধনে, 

এসদিন আক ভরে পান করিলাম প্রেম, ভালবাসার সহ! ; 
মিটাইলাম শতবধ পরে হৃদয়ের আকাতক্ষার ক্ষুধা । 
তারপর পার হল কঙ যুগ 

তবুও আমি তইতে পারিনি শাস্ত ; 
বক্ষ-মাবঝে যে কামনারে রেখেছি জাগায়ে, 

সেকি নারীর ধন্য না, বিধাতার অভিশাপ ! 
পাইনি উত্তর অজ, তাই চলেছি যুগ হতে যুগাস্তরে, 

করিতে অন্বেষণ কোথায় ইহার অন্ত | 

কেহ বা পুড়িল মোর কূপ-বহিশিধায়, 

কেহ বা পাইল শাস্তি জগ্মান্তর ফলে 

দিয়েছি উজাড় করে সব ধন মোর, 

তবুও হইনি নিংস্বঃ কোন্ ভাগ্য বলে! 



ঙ্ 

আবিভ্ডাব | 
অভ্িঝব 

গ্রীবিমলকুজার হুখোপাখ্যায় 

একটি নবীন স্থপ্ 

জঙ্গে নিল সবাকার মাঝে 
এক নবীন উদ্ধীপন। নিয়ে । 

স্বখর বিশ্ব যখন মেতে উঠেছে 
এাটম্ বোমার হিংত্র হাওয়ায় 

রকেটের স্বৃতীত্র গর্জনে-_ 

আনবিক যুদ্ধের দামামায়-_ 
সেই অশান্ত ঝটিকার মাঝে, 
প্রলয়ের রূন্ধ গর্জনে, 

বিভীষিকার উদ্বেল ধুর্পাঝড়ের কেন্ছে__ 
এসেছে নবীন সেই স্বপ্ন 

সেই একক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ 
অনাদি কালকে স্বাগত জানিয়ে 

তার ভুলি আর রং সমেত। 
একক স্বপ্রের সেই শুভ প্রচেষ্ট। 
ফলে ফুলে পল্লবিত হয়ে উঠুক 

পৃথিবীর বুকে আচ্ক নৰীনের ঝড় 
নবীন প্রেরণা 

নবীন আশা 



অভিনব ০০ 

সি | জীপর্দেন্ চব্তা 

মাগো, ভুমি বল দেখি 
গোলাপ কেন ফোটে, 

মৌমাছির মধুর লোভে 

ফুলের পানে ছোটে । 
গন্ধরাজ্জের গন্ধে কেন 

কানন মধুময়, 

পারুল, বকুল এমন করে 

মন করেছে জয়। 
বন-ফুলের অজ শোভায় 

মন্দ মলয় বায়, 

ফুলপরীরা স্বপন চোখে 

ঘুম যে দিয়ে যায়। 
বেলী ফুলের গন্ধে আমর 

হারায় বুবি ছবি, 
“7” হেসে কন” 

এই যে শোভা ভগবানের স্য্ষ্টি । 



বর আকিব 

নীল শাড়ী £ 'লাল চোখ ঃ কোকিল কাল চুল 
ইইচপ্তীচরণ দে 

কোথায় দেখেছি তাবে 

ঠিক মনে নেই ২ 

কোন সে নিবিড় খন 

কোকিল ডাক। আমলকীর বনে, 
বা শব্দ তরঙ্জিণী সাগরের কুলে? 

নিবিড় ঝাউয়ের বনে, 
ঠিক বলতে পারি না । 

অথব। দেখেছি কোন-- 
জনবিরল নগরীর পথে 

চলেছিল এক আানমলে | 

চকিত হরিণীর মত 
চেয়েছিল সে, 

বিছা হেসেছিল 
অধরের হই প্রান্তে তার। 

শুজ দাতে তার--_ 

জলেছিল খুকুতার মালে । 



অন্ভিনহ ৫৯ 

পঁচিশে ?রশাখ | 

পঁচিশে বৈশাখ 
আজ থেকে শতবধ পরে, 

এমনি এক রাজ্িতে 

জন্ম প্য়েছিলে রবীস্রনাথের । 

আর সেই থেকে তুমি 

চিরশ্মরণীয় হয়ে আছ মোদের মাঝে ২ 

বসরাস্তে একবারই শুধু 
অতীতের স্তির পনকঝ। নিয়ে 

তুমি আসো মোদের মাঝে। 

আর আমরাও 

সারা বছর ধরে 

তোমার আসার প্রতীক্ষায় থাকি । 

তোমার মধ্যে আমরা 

সেই পুরাণো দিনটিকে ফিরে পাই 
কি এক আনন্দে আত্মহারা হয়ে, 

সমস্ত বিভেদ ভূলে 
আনন্দে মেতে উঠি 

রবীজ্রনাথের কথা 

বাআজ সমগ্র বিশ্বের র-ভাণ্ার 
ভাকেই যে তুমি বহন করে এনেছিলে । 

ভ্ীবিকাশচজা সাবস্ত 



আসিল 

॥ পাতি7াশায় ॥ 
ট্ীরাখালাখ খাটুয়। 

বারংবার লাঞ্ছিত তবুও ষে মনে 

আশ্চর্য সান্ত্বনা পাই কিসের উৎসাছছে, 
ব্যর্থতার নিদারুণ তুঃখের ক্ষণে 

কিসের আস্বাদে ভাসি সময় প্রবাহে | 

জীবনের সুখশাস্তি কোথ। নিবাসিত-_ 
সমস্ত আশ্বাস বুবি বৃথা মাথা কুটে, 

স্থির অভীম্পা জানি দূর পরাহত 
সবুজের সঙ্জীৰতা। কে নিয়েছে লুটে । 

নিরাশ ছাদ আর অনিকেত মনে 

স্বত্যুর পরোয়ান খুবই কাছাকাছি, 
হর্দম পিপাস। বুকে জীবনের রে 
কিসের প্রত্যাশায় আজও আমি বাচি। 

জানি বঞ্চিত আমার ক্ষমাহীন তাত, 

একদিন আনবেই সোনালী প্রভাত । 



অভিনব তি 

॥ গোগনে গেঁথেছি হাল। ॥ 
--গ্সীলকুষার মুখোপান্যার 

মিলনের লাগি রচিয়া বাসর 

গভীর হিমেল রাতে। 

আপন করে নিয়েছি তোমায় 

হাতখানি রেখে হাতে। 

দেখেছি স্বপন, যেন আমাঞ 

পাশেতে আসি। 

তোমার বাথায় আমার নয়নে 

জলে উঠে ভাসি ॥ 
যদি ভুমি মোরে ভালবেসে 

কত না হইলে রিক্ত । 

তোমার ছোৌওয়ায় আমার দেহ 

হইল যেন সিক্ত ॥ 

নৃতন দিনে সোনালী রোদে তুমি যেন 
স্থন্দরী এক বালা 

কষ্টে তোষার গোলাপ, ৰেলা 
গোপনে গেঁথেছি মালা ॥ 



২৯৪. অস্িনধ 

হ্দয় যন্ত্রনা | | 
৷ বিজয়কৃষ্ঃ বের! 

দি ৮লে যায় অর্সাম মাকা:শর 

দুর সামানায় - 
দ্ধ মোর ক্ষত বিক্ষত, ভবনের যন্ত্রপায় 

কসর হাদয়ের বেদনা র-- 

মনের মাঝারে জলবার প্রদীপ 

সদাই উঠে জ্খলি, 

প্রেমিকার শস্তরের সগাপন 

অভিলাব বুঝিত্তে লা পারি 

আছি চাই প্রেমের অর্গে মিলনের 

নীড় বাধিবারে 

হৃদয় ওর বাধা আজি “যীন ক্ষুধার 
আবিচ্চেষ্ট কারাগারে 

অধরে বারাঙ্গনার হাসি, নয়নে হিল্লোল ছি । 

এই কি ভালবাসার উপহার ? 
হাদয়ের এ অবাক্ত বেদনায় সদাই 

গুমরে মন্সি-_ 

বিকাশের ভাষা না পয়ে এ 

কাজ ভবন । 

ইউরিক 



অআন্িন ইস্ত 

। ৃ শ্রীয়াজফুজায বার 

শগ্র মেরুদণ্ড মার হবে নাকো "সাজ 

বৃথায় বিষাক্ত সর্প মাথ। খুঁড়ে মরে 

শন্ধকারে বন্ধ হল শিকারকে পোজা 

এখানে ছ'ভাত জমি পুজি তার তরে। 

ভাথচ এখনো বেঁচে হিংসা হলাহল 

রক্তজাত সে বাসনা অনস্ত অপার 

দ্িখণ্ডিশ কালজিহবা লোলুপ, গোহল 

মৃত্যুকে প্রকাশ্যে চায় করিতে সংহার । 

হুরাশা এখনি হবে ধুলায় বিলীন-_ 

জীবনের অপরাহে, শেষ ছেলে খেলা 

বত হিংস। হলাহল সব হবে লীন 

স্বপ্প রাজ্য ভেঙ্গে যাৰে প্রভাতের বেল! । 

স্বতু) যে পরশমপি-সোন। হবে সব 

্ৃহ্যুর মধুর স্পর্শে অপূর্থ সৌরভ । 



২ আভিঅখ 

নিওদ্ফল এয়া | জীপ দইপলযাদ 

পৃথিবীর অসীম পৃষ্ঠে চলেছে 

নব নব বিবর্তন -খাতুচজ্রে, 

না বদ্ধ নাঁ_ 
সময়ের অপচয় আর লা। 

জীবদের গভীর মন্তিমে 

কিছুই তোমার নয় ; জন্ম মৃত্যু পুরবা, বিভাসে, 

পরথ্িবীর অসীম মঞ্চে এক বিচিত্র অভিনয়-__ 

পরিচালক ! তুমি আছে৷ দর্শকের ভূমিকায় । 

ফৈনিলোজ্জল যৌবনের স্বতক্ষুর্ত অনুপ্রেরণা 

প্রত্যাশিত চুক্বন, আত্মগ মুখ চিরস্থায়ী ন।। 

ভূমি কি নিষ্ঠুর ব্যঙ্ষ আপনার অমিত তৃপ্থির, 
সব খেলা শেষ ছয়, তোমার নিধোধ খেল! স্থির । 



সহভিনধ ২৬৫ 

খু মক্ষল | নি নুরাও 

বৈশাখ-জোন্ ও্রীক্মকাল 
আম-কাঠালের ধুম. 

আযষাডশ্রাবণ বধাকাল 

জঙল পড়ে ঝুম-কঝুম । 

ভাঙর-আশ্বিন শরতকাল 
পৃজোরণ্চাকের সাড়া, 

কান্তিক-অআ্াণ হেমন্তকাল 

ধান কাটবার তাড়। | 

শৌষ-মাঘ শীতকাল 
চালের পায়স পিঠে, 

ফাস্তন-চেৈত্র বসমস্তকাল 
দক্ষিণ হাওয়া মিঠে। 

বারোমাসে ছয়টি খতু 
বাংলা মায়ের প্রাণ, 

আমর মায়ের ছেলেসেরে 
গাইব গতর গান । 



২ খআঠিণব 

॥ শহর লী বুকে | (একটি নারীর মনকে ) 

উ্ীন্বগাংককফ রাস 

রজ্রানী ! 

ভুমি নাকি মার পাখি নও ! 
তোমার হাতের কোমল স্পশে আর প্রেমের 
নেশ। আনে না -হারমনিয়ামের প্াডের উপর 
আঙ্গুলের ছাপ সংগীতের ঝংকার তোলেনা : 
আর, গানের স্বর কেমন কান্নার মতো বাতাসে তা/স। 

রুপ্রান] ! 

তুমি নাকি আর পাখি নও ! 
এখন ভুমি অঞ্দরা , মেনকার মতে। 
স্ুনীর মনে আগুন জ্বালাও অবৈধ জননীর দীক্ষা! 
শিয়ে অন্যত্র নিয়ন আলোর নাচে লাল লাল 
স্ুরাপানে মিথ পরম বিলাও । 

রুদ্রানী । 
ভূমি নাকি আর পাখি নও। 
ভুমি নাকি শতরহলির প্প্রেমে অন্ত : 
কাচুলীপরা উষ্ণ বক্ষে শহরপুরী মাতাল হতে 
কস্তুর করে না; বা হাতের নীল শ্কানিটি ব্যাগ 
প্রেমের দান ঝনাৎ ঝনাৎ বাজে ; কিন্তু, তাই বাল, 
তোমার সন্তান শকুত্তলা নামে শকুনির ছায়ায় 
বিংশতী সূর্ধের আলো! পায় না-_শুধু- নীলম্বাস 
শকুনের কালো পাখায় মিলায়। 



অ্িনব ৭ 

হত জর া 
জাংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 

আমি যন কিছু হারিয়ে “ফেলেছি 
স্খের সুখ দেখা, 5 গিয়ে হুঃখের দ্বারে দ্বারে ঘুরে 

নি'৬কে যাচাই করতে পারলাম ন! এখনও £ 

জীবন্ত "কালের ভায়া আমর মনেতে এসে 

বারে বাবে বাঙ্গ করে গেছে । আাঙ্গা পাজরের ধবনিগুলোর 

চেতনতা আমাকে বিহ্বল করে গিয়েছে 

আমার মনকে গু ভিয়ে দিয়েছে অবচে ভনের স্তরে । 

যঙবার হারিয়ে যেতে চেয়েছি ভীড়ে, পারিনি হারাতে 

কি যেন খুঁত গিয়ে বারে বারে বার্থ হয়ে অবশেষে 

এসে মিলেছি আবার জনতারই মাঝে 12 

যারা একদিন আমায় ভালবাসত, তারাও হারিয়ে গেছে $ 

চেনামুখগ্চলে। দেখলেও মনে করতে পারব না £ 

কি যেন খুজে বেড়িয়েছি নুড়ির মত কামনার সায়রে ; 

চিন্তায় এসেও পালিয়ে গেছে তারা, সরপ্প দিয়ে ধরে রাখতে 

পারিনি হারিয়ে ঘাবার মান! নেই জেনেও হারাতে 
চেয়েছিলাম নিজেকে গহন তঙসায়। ফেরত এসেছি সেখান 
থেকেও । কতবার এ খেল! খেলব বলতে পারি না---পাওয়া 

না পাওয়ার লুকোচুরির মাঝে-_সত্যিই যেন কিছু হারিয়ে 
ফেলেছি । কি তার নাম জানি না !! 



২৪৮ আন্ভিজব 

মান পাড়ে | এতাপরঞজ হাজর। 

প্রতি বর আশ্বিনেতে মনে পড়ে তোয়ার কথা 

শিউলি ফুলের মাল! গেঁথে কাটিয়ে দিতে সারা সকাল, 

বুকের মধো উঠছে জেগে কত স্মৃতি কত বাথা। 

স্িনিয়ে নিয়ে গেল তোমায় সবনাশা কাল। 

এখনও তোমায় ভাবি কতবার 

পুজোর দিনে দাওয়ায় বসে তাকাই আকাশ পানে, 

আবার তুমি মাসবে বলে, গিয়ে সেবার । 

মাকাশ বাতাস ভরে গেছে আগামী গানে 

আমার জন্তে তোমার প্রাণে কষ্ট কি নেই? 

পুজোর দিনে তোমার মত সাজিয়ে দেবে কে? 

সবাই যে আজ সাঞ্জছে ঘরে তুমি শুধু নেই। 

নবাই যখন বলবে হেসে তোকে সাজিয়ে দেবে কে ? 

আমি তখন আকাশ পানে চেয়ে ভাৰব শুধু তোমার কথ 

বুকের মধ্যে উঠছে জেগে কত স্তি কত ব্যথা । 



খ্যন্ডিনব ই 

বত 
ইআলীবকুমার গুপ্ত 

ভুমি বলেছিলে উদার বৃদ্ধে ঘুরবে 

বৃত্তে যখন ঘুরতেই হবে আমাদের । 

ভুমি বলেছিলে একবারই তুমি মরবে 

বিশ্বে খন মরতেই হবে আমাদের । 

ঠবু ভুমি শত সহঅবারু মরলে 

শ্বেত শতদল বারবার হ'লে ছিন্স, 

অজানা ধূলির পক্ক পরেই ঝরলে 

স্পন্দিত ফুল পরাগেই হ'ল 'ক্রিল্প। 

ভুমি ঘুরেছিলে উদার আলোর বৃত্তে 

ধৈ ধৈ জলে ফুটে উঠেছিলো পদ্ল 
হঠাৎ কেন যে মাতলে খেয়ালী সত্যে 

রাও! পলাশের উৎসব থামে সঞ্চ। 

অন্ত-বিষ ছটোই তে! দেখি সত্য 

আমরাই প্রভু এ বৃত্ধে তবু ভৃত্য । 



নী আনব 

রোমার্ডিকতা || উপকার বেপার 

টেবিলের হা'দিকে গলের নায়ক-নায়িকা বসে আছে 

মুখোমুখী রের্ডে গার অসংখ। ভীড়ের মাকে । মাঝখানে 

নামানো! পেয়ালার কবোক চা থেকে খধুয়ো উঠছে । 

নায়কের হাতে সিগারেট, নায়িকার রাঙ। ঠোটে 

স্ব হাসি........... কি অপূর্ব রোমার্টিকতা ! কখনও 

জোরে হাসে, আবার কখনও বৃহ-_“যন সমুদ্রের বুকে 

ভেসে আসা ভ্টি পারিজাত ফুল ! প্রেমের তরঙ্গে 

সেসে এসে তীরে পড়ল আছড়ে । স্বপ্রে 

মেতে আছে এ ছ"টি মন- বাস্তবের সীমারেখা 
ছাড়িয়ে গেছে বন্ুদুর। 
»৮০০০০০স*ভেসে আসা পারিজাত ফুল 

হয়ে যাবে নিক্ডেজ, পচে মিশে যাবে মাটির সঙ্গে 

তা কি জানে এ ভীরহথারা ছুটি মন ? 



'আতিবষ 

প্রার্থনা 

গভীর বনে গেছে পথ হ্বানিয়ে 

প্রভু এখন দেখাও আলো! 

এবার মাসে ঘনিয়ে কালো রাত 

প্রভূ এবারও মালো। জালে! । 
পুবদিকেতে দিয়েছে দেখা! ঝড় 

এবার প্রলয় শুরু হ'ল 

ফেলেছি হারিয়ে ঠিকানা আমার 

পভ এবারও মআালে। জালো।। 

চারিদিকেতে মরণেরই ভাক 

রক্তুলোন। পশুর দল 

মোরে ঘিরে “যথায় আছ, আমায় 

ওগো! বক্ষে দিও যেন বল? 

বক্ষে ছিল তোমার বানী, তোমায় 
আমি একেও ছিলাম ধ্যানে 

ঝড়ের সময় কি হোল কি জানি 
হারিয়ে গেলে কোন্থানে। 

ঠাকুর ! কেন হরে এত, এবার 

দেখাও ন। রাস্তা আলো! জেলে 

আজই মলিন জাধার মোদের 

ঘুবে, আলের আলো পেলে । 

১ 



২২ কসর 

1 বিযুত গর জ্শিক 

প্রাত্যহিক শ্রচেষ্ট। মুক্ত ক্লান্ত অবসরে, 

মনের ঘোলাটে দৃষ্টি বৈকালিক ছায়ায়-- 

জানা মেজে উড়ে যায় সে দুরে, 

যেখানে সকল পাওয়া হঠাৎ হারায় । 

আক ভিক্তত। রিক্ততার লতার বাধনে, 

হুর্যামুখীর মন মান করে গোধুলির আলো? 

পরিমিত শ্বাস শুধু নাভিশ্বাস টানে, 

মৃুক-বধির হয়ে তৃপ্তি পাওয়া ভালো । 

স্ৃতূটুর প্রশান্তি নিয়ে চেতনার রাজ্য 

পাখীর কুলায় ফিরে দিনের শেষে, 

সব কিছু ব্যাখ্যাত ব্যর্থত। ও সন্কে 

সম্ষ্ক জিনের আত রাজিতে মেশে £ 



আনব ইদও 

কর্বিতা 
| ব্তীশ্রাজ্াথ বাজ! 

স্বতি, অবসর উতলা । এবার এসো তুমি । 
অভিজ্ঞতা অনেক তো! হলো জলে পা 

রেখে আল্তা মুছে পরিনীতা তুমি । 
না, আর দেরী কর না, এসো । 

পুরনো মেঘ থেকে বিষ্টি হবে । 
শাড়ী ভিজ্ঞবে, সায়া-ব্রাউন্ত-কাচুলি 
কিছুই বাদ যাবে না, বিষ্টি এলে । 

জলে ডুব ন। দিয়েই সরান সেরে নেবো। 
ইস্। কি ভীষণ শীত। বিছ্রি ভিজা শাত। 
পথে-ঘাটে জলের কোমল শরীর লুটানো । 
তোমারও শাত করছে, জল্ম শীত ? 

হাত ধরে চল । পথ যে রসিক।। 

স্বতি, সময়ের ছুপুর । মেঝেতে চিৎ শুয়ে 

তোমার অলস দেহ, তুমিই কামনা কর? 
কিন্ত আমি তো বুঝি না 

কঙ্খন তোমাকে জীবনে মা হতে দিলাম । 



১১3 তিমি 

প্রেম | চি্তরঞল জোয়ার্জায় 

জানো! ভালোবাসার পরিপাম ? 

যেসেছ ভালো 1? দিয়েছ কি প্রেম? 

কাদযের উৎসমুখ হতে, দরদর ধারে 

বলেছ কাউকে? “প্পিয়তম | ভুমি আমার প্রাপ £ 

আমি সপেছি আমার জীবন । আমি অনাধা, 

অন্যান, অসহায় 

প্রেম যাক্জ। করি যৌবনের বশে ৮ 

অভিমান করেছ কি, শ্িয়তমার প্রতি ? 

অভিমানে দশ্চ, বিজ্ষুক, রাধা, _ 
কুকপ্রেমে উন্নত জীবন-যৌবন । প্রেম - 

নিবেদন করে করজ্োড়ে__ 

“অরণ রে তু মম শ্যাম সমান 7 

শুক-শারি ছিবারাজি মিলনোতকষ্ঠায়, বিনিজ্র ভাবে 

অচকিত ভূ্ি-_ 
জানত ভীতি বিহ্বল, ভোমার প্রেষস্ুধা 

অনাদৃত, উচ্ছৃলিত পূর্ণ যৌৰনে । 
ক্হুখ দেয় বে্েম, ক্ষশিকে র. 

ভির বেদনাষয় খাকে, অন্ত, বাথাতুরা 

ফানাত়্যর়া বাপে আলে । 



অভিনব ৭৫ 

অনিবাণ 
ধুকু ধুকু দয় বিদীপ 

প্রকাশো সক্ষোচ, ছলছল ঘৃষ্তি, 
মেঘ করে, আখি প্রান্তে, ওল আসে 
ভারে ভার 1 কেউ নেই, স্ুধাবার 
“কেদোনাকো! প্রিয়া জীবনে মরণে 
জননে জনমে তোমার বেষেছি হিয়া 1” 
পম আসে-_ 
আখের বাতা নিয়ে। 
তন্ন বেদনার আলা! 

কৌণিক | 

বিপক্প বিস্ময়ে বদি বান্ধব প্রতিম 
অন্ধকার পাশে শুয়ে নিভ্ডরিভ নয়ন 
আলোর ফলকে জ্বলবে ছায়া, অকুপণ 
সম্পন্ন প্রদোষ যা উজানে অশ্রিম । 
কত পুম্পে স্পর্শ রেখে পাতায় অথব। 

কত স্বপ্রে আয়োজন উদ্ভিজ হাদয় 
ঘুমন্ত নিঃসঙ্গ দেখে মেলে কি বাহব। 
জলের আগুনে পুড়লে পৃত হিরপ্ময়। 
অনন্থিত শুস্ততার বৃখাই সাধন। 
হুষ্তে অভ্তরশ্তে লর, দৃশ্য দিকে দিকে 
ন। যদি স্বপায় চিত্র, অ-শিব প্রতীকে 
হ'ব না, দ্বিধায় তবু খণ্ড হ'ব নাঁ। 

উদস্মণ ক্ষ নিক 



৪ গ% ক্ষিনষ 

যেহনতী জনতা ৷ 
1 উ্রীসজিঙকুমার নিতি 

এর। পেই মেহনতী জনতা--- 

যাদের ঘিরে নেতাদের ছোটে বক্তৃতার তুবড়ী, 
সাবো গাথায় ঝরে ভাষার ফুলঝুরি । 

নিজ্যদিনের সংবাদপত্রে 

যাদের দ্ববি ছাপা হয় ফলাও করে; 
যাদের জন্য সন্তু বিসঙ্জিত হয় 

নিত্য নতুন করে-_ | 
এরা নাকি সেই ভারতবর্ষের প্রাশ, 

সই মেহনতী জনতা । 

এদের ঘরেই ক্লান্তি: হতাশা। 

নিরলস পরিবার-_ 

এদের দিকে চেয়েই দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 

জীর্ণ কুটারে এঁদের 
নগ্ন দীনতার ছাপ; 

ীর্গ শরীরে এদের-_ 

ভগ্ন অবসন্পতা । 

এদের জন্যেই নাকি সবার 
উৎসর্গীকৃত জীবন। 

একাই নাকি সব মহলের 
বড় পুঁজি, বন়্ যুলখন 



অফ্িনষ ৯৭৭ 

লাভের অংক সুখ্য---, 
পুঁজির প্রশ্ন পৌঁশ। 
তাই এদের ঘরেই শুন্যতা ; 
এদের ঘরেই ব্যর্থতা । 
এদের মেহনত, এঁদের প্রচেষ্টা 
তাই তলিয়ে ষাচ্ছে 

সেবক দরদীর ঘুপিপাকে। 

দেশের ভাক |. 

মাতৃভূমির ডাক এসেছে, জাগ.রে জোয়ান ভাই, 
অলস রাতের ম্বপ্র দেখার আর যে সময় নাই ॥ 

অস্ত্র শানায় শত্রু আজ 
পরতে হবে বীরের সাঙ্জ 

কপান হাতে রণভূমে, স্কুটুতে হবে তাই ॥ 
চল্ব মোর! সমূখখ পানে 

সমস্থরে গাইব মোরা আজ বিজয়ের গান ॥ 

দুঢ় পদে চল্ব সবে 
সফল হব এই রণেতেই সন্দেহ ত নাই ? 



২৭৮ অস্িনব 

ফল গালাবারে ৰ নিট গা 

ফুলগুলো ঝরে ঝরে যায়। 

রক্ত গোধূলি-- ম্লান হয়ঃ হয় বিবর্ণ পাণুর 
ফিরে আসে প্রাচীন স্মতিরা ॥ অজ্ঞান বেদনায় 

মৃত্যু হয় সবুজ প্রাণের । কারণ আয়ন! মাত্রই ভঙ্গুর ॥ 

মৌনত। আর মৃত্যু, শ্মশান আর চিতা । 
জীবনের অশ্থতে অন্ুতে চলে মৃত্যুর প্রস্তুতি । 

আসলে জীবন একট! গগ্যময় বিশ্ুক্ধ কবিতা 

ফুটস্ত ফুলের সৃষ্ট্য, মৃত্যু নয়-_সকরুন বৃস্তচযুতি ॥ 
কত ফোটে হাসু,হানা, কাঞ্চন, করবী 

ঝরে যায় সাহারায় কত শত তৃফ্ার্ত জীবন । 

ফুল ঝরে, রেখে যায় মধুর স্থরভি 
স্থুরভির পরশেতে বাচে কত কবিতার করুণ মরণ ॥ 

আমি তবু নিঃসঙ্গ, নির্জন, একক বালুচর, পড়ে থাকি মৃতপ্রায় 
ডাকি আমি তারাদের “ধর! দাও সুদুর ! স্থদূর !” 

ফুলগুলো ঝরে ঝরে হায়। 
নান হয় শী গোধূলি-_হয় বিবর্ণ পাণুর। 



অআন্ডিনষ ২৭৯ 

নিন | শ্ীহরেকফ চঞ্ব্তী 

ক্ষমতা পেয়েই “ল এণ্ড অর্ডারের হুমকি । 
হারপর স্পীকারের এতিহাসিক রুলিং 

এবং শুরু হ'ল রাজনৈতিক ক্ষমতা- প্রদর্শন । 

ফিসফাস্, অন্ধকারে আনাগোনা, 
গোপন টেলিফোন, একাস্ত অনুরোধ, 

মার প্লেনে অবিশআ্রাম দিলী ছুটীদ্ছুটি। 

মুখে শাস্তির নির্ভয় আশ্বাস । 
ইউ. এফ. নয়, পি. ডি. এফ, তাও নয় 

এন. ভি. এফ--শুধু দল আর কোন্দল । 

'দশসেবার আগ্রহাতিশব্য দেখে 

মানুষের রক্ত ওঠে উগবগিযে 
এদিকে চালের কেজি ছটাক! থেকে-:_। 

শেষ শয্যায় ক্ষুধার্ত মানুষ শুনছে 

মূহুমূর্ঘ সরকারী ঘোষণ। £ 
“কোন মান্থবকে দেবো না মরতে, 

উৎপাদন আশাতীত 1 
“..অস্ুক করতে হবে-_অযুকের বাণী” । 
প্রতিবাদী রাষ্ট্র : তাই 
পারস্পরিক হুমকি, শ্লাযুযুদ্ধ আর 

ঘায়েলের মহড়া অবশ্যস্ভাবী, বিচিত্র জগৎ । 



কও আস্তিক 

স্তাথীন | 

স্বাধীন আজ এই দেশ 

ভার “চকে শবাধীন আসা, 
সত্যকে তাই ফাকি দিতে পারি 

আমাদেদ শাসন সকার কাছে নক 

পচ] মাংসয় ঘেরা হণটের সেকায়। 
স্বাধীন আশার তাই 

আফাদেত আকাশ ছোয়া কল্পনায় 

সংকীর্খতভার মিতালি । 

মহাজন প্রদশ্িত প্থ 
রবি, কমি ন্জরল্ল, মধু, কক্ষিম 
হরুশকান্ত সুকান্তের পথে ভীড়, নয়, 
অচল । মার্স জ্ঞানের মিথ্যা ব্যাথ্য। 
সুজ্দর € শশী-শশশক-শেখকের ) পীর? 

আজ সভ্যতার জেলাক্ক খুব দাম। 

স্থপথেজ বাজীরা খিুখখ 
পপ্াহায়! হাট । মিথক্কা সত্যোন্প পণ্য দিয়া 

আঙি ইতিহাস হচ্ছে হাতার 
হবোধ) আ়ঙ্ষাহীন নয় 
সরল সতোর দারুণ অলয়ান 

আকাশ ছে কলনায়, 
সংকীণতার মিতালি । 

প্রীগলিতযোছল সিন্হ! 



খতিব ২৯৮১ 

স্বাধীন আজ এই দেশ 
তার চেজে খুব স্বাধীন আমর! 

সত্যকৈও তায় ফাকি দিতে পারি । 

দৃষ্টির ঘসা কাভে [জান ্যোপা্যা 

এই পথ এই বাকা গলি, 

সব কিছু পরিচিত আনেক আগের । 

এই পথ ধরে মন যেন চলে যেত অনেক সদুরে। 

আজ তবে নেই সেই দিন 

দৃষ্টির ঘস! কাচে অস্পষ্ট মলিন । 

এই পথ ধরে, চলে ফেত কলেজ মেয়েটি? 

অহেতুক শুধু তার বদ্ধিত ভ্যানিটি । 

আমি তাই কোন এক স্থরতির ছপুরে_ 

মনের ভানাতে চড়ে 

চলে যাই কোন এক আোতম্ষিনী তীরে । 

যেখ। সেই পরিচিত মুখ 

মনে হয় আবারো, মন মোর উদ্ভূক উভ্ভূক ॥ : 



২৮২ 'আন্ডিসব 

চল $প্রথিবীর জনতার সাথ 
উদয়পকর ডক্টোপাঙ্যায় 

চল : পৃথিবীর জনতার সমুজ্জে -- 
আমর! আমাদের সংকীর্ণ জীবনগুলো! 

একে একে বিলীন করে দিই !! 
সবার কল্পনার সাথে, 

আমাদের কল্পনাগুলো মিলিয়ে দিয়ে, 

শাশ্বত পুথিবী গড়ার 

আর একবার জয়ধ্বনি তুলি !! 

চল £ শতশত “মানব দধিচিব” 

অস্থির সাথে__ 

আমাদের অস্থিগুলে। জুডে, 

কতকগুলো তীক্ষ “বাঘের নখ” 

গড়ে তুলি !! 
চল £ আন্তর্জাতিক পখিবীর বঙ্গন-কেতনে, 

আমাদের ছ'ফোট। বুকের রক্ত 
নিংড়ে দিয়ে আসি !! 

চল : পৃথিবীর হাজার মানুষের সাথে, 
আমরা আর একবার বলি: 

আমর! পৃথিবীর-_+ 

কপুথিবী আমাদের ভাই !! 



আ্তিনব ২৯৪ 

ব্লাতিজ্ঞ | উবীরেজানাখ হুখোপাধ্যায় 

বিপ্রববা উৎসব কারাগারে বন্দী, 

পুম্পিত যৌবনে মৌবনে সন্ধি 

রুতিভাদে আখি জলে, মানুষের মন গলে, 
অআঞ্নুরে তনু দিতে রচে নব ফন্দী। 

আগ্রনেফ গেরি-শিরে তুষারের বন, 
খড়েগপ ক্ষুরধারে গণ্ডার-চ ; 

বারণাবতের গড় আজ্মিত ছিমঘর, 
পক্ষ/-কবচে আটা বারুদের নর । 

আদিম নারীর ঘবে উঠেছিলে অংগে, 
প্রাণপণে যুঝেছিলে দানবের সংগে; 
তোমারি হয়েছে জযর- পৌরষ কিছু নয়, 
দাসখত লেখে ভীম-তৈষুরলংগে । 
রেশমী পশমী স্থতো-_-মখখমলে লুপ্ত, 
অলকা! ও রামগিরি পাশাপাশি গুপ্ত 

রভীন ছিটের ভাজে তাজমহলের লাজে 
হুতমান শাজাহান ইতিহাসে স্বুপ্ত | 



২৮৪ আন্তিনৰ 

বিযাদারিক লা 

সংস্কৃতির বাহক হে খযি, 

সাধক রামমোহন 
ভুমি মানুষের হাদয়-আসনে 

রহিবে চিরম্কন ! 

শুভজ-শীর্ষ হিমাচল হয়ে 
কোন বাধা নাহি মানি 

নৰ বিধানের ছন্দে রচিয়। 

যুগ ইতিহাসখানি 
নিশীথআধার বক্ষ ভেদিয়া | 

ফুটায়ে অরুণ ভাতি 
মহিম! ও তাগ-- আলোকে দিয়ালে 

ম্ত্যু-নিথর জাতি। 
গ্তায়ের পুজারী, নব-যুগ-গুরু 

স্বুছে জেদাক্েদ, ভয়? 

বিশ্বের-মহা-মর্খাদাপুত। 
আনিয়াছ করি জয়। 

কালের নিকবে ম্মরিয়া তোমার 
পুশা জনমক্ষণ, 

প্রণাম জানাই হে বুগাবতার 
মনীষী রামমোহন ॥ 



স্ঘভিমব ২৮৫ 

খেলাঘর || অর চে 

বিশ্বময় ছড়িয়ে যেতে চাই, 
“আমার খেলাঘরের মাঝে সকল খেল! নাই। 
যখন আরো ছোট্ট ছিলেম বুঝিনি এতে। কিছু 
হাটতে গেলে অনেক বাধা, পট উঁচু নীচু! 
রঙ্গে-রসে দিন কেটেছে, হিসাব কিছু নাই : 

আপন পরে ভেদ ছিল না! যখন যেখ। যাই, 
এমনি করে খেলার মাঝে হঠাৎ দেশি চেয়ে 
সামনে নদী বইছে ভোড়ে, আমি নায়েক নেয়ে! 

পথিক এসে ভিড় করেছে করতে হবে পার, 

সবাই বলে কাজটি নাকি সব কাজেরই সার । 

প্রতিবারেই পারের কড়ি হিসাব করে রাখি ; 
স্বভাব ক্রমে খারাপ হলো, পার করি ন। বাকী । 
এখন সদ1 সবার মাগে লাভের কথা ভাবি-- 

তোমার কাছে কোনই কাজের রাখি না আর চাৰি। 

খেলাখবের নাম রয়েছে, দাম কমেছে চের 

বয়স বাড়ে.*নিয়মে নেই কোথাও হেরফের । 

এবার বাচি সাঙ্গ হলে খেলাঘরের পাল! ; 

বিশ্বময় ছড়িয়ে গেলে পারবো হতে আলা । 



২৮ অস্চিনধ 

৬৬ বালুচর” 

| প্ীঞ্রভাতকুজার বন্দোপাধ্যায় 

শুফ বালুচর আমি, সাগরের তীরে 
মোর আবাহনী গায় প্রশান্ত গম্ভীরে 
জনাকীর্ণ তরুছায়া। মোর রিক্ত বাক্ষ 

নৈদগাঘ-প্রশাস্ত রৌদ্র; মোর শত চক্ষে 
বিলিমিলি অভ্রশোভা । ক্ষপিক যুচ্ছনা- 
ময় নীরধার আসে, না পারে সান্তবন। 

দিতে অবোধ আমারে, ক্ষপিকে মিলায় 

তাহ] শতছিজ্র পথে মোর । মেখলায় 

সবুজের সমারোহ বহুদূরে রাজে | 

অন্তরে আগ্নেয়গীত । আজ শুধু লাজে 
রছেছি পড়িয়। হেথা । অতৃপ্থির নেশ। 

ন। পারি সহিতে আর, কবে এলকেশা। 
সমুদ্র তরজ মোরে কোলে তুলে নেবে। 

জীবন স্থুধাটি মোর পূর্ণ হবে তবে। 

প্রন্তাতি লিনা 

পায়ের নীচে কটি ঘাস-ফুল বত্বে আছে 
পনের বছর এ প্রখিবীর কিছু ছুঁয়। হয়নি 
শেফালী কুড়োব বলে কোনদিন কোন ছায়া 



অভিনষ ২৮৭ 

নতজাছু হয়ে হাত পেতে ভুলেও বলেনি এসে-- 
তুমিকে ? পায়ের নীচে কি? শেফালীকা গাছ 'কোথায় আছে ? 
শেফালীক। ছড়িয়ে গেল কারা! ? কুড়িয়ে নিল কার। ? 
মীর! শ্যামলী অনিচ্দিতা 
দেখি তোমাদের চোখ মুখ, হাতগুলো। দেছি। 
তোমরা নিম, বকুল, শেফালীকাই পুঁতে নিও ওঠানে 
যেহ্ছেতু লামি শ্মশান থেকে ফিরে এসে 
গরম লোহা বারবার কই, পা বুকে বুলিয়ে নিচ্ছি । 

॥ ভালেবামি মখোরম বন্ত-নিঃম 
1৬558090603 1059 0৫ 056 ১০22 “21০৬৩ 211 ০০৪৪ ০০০৪৩ 
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গ্দতী সন্ধ্যারানী কাদিল7। (কর্মকার) 

ভালবাসি মনোরম বস্ত নিয়ে 
স্থপ্দরের সন্ধানী আমি যে পৃজারী। 

এই ভালোবাস! দিয়ে বন্দি দেবতায় 
' এর চেয়ে সেরা পৃজ! নাই মার নাই, 
ক্ষপিক জীবন এই স্য্টির তরে-__- 

চিরদিন গৌরবের হয় অধিকারী । 
আমিও ভেবেছি কিছু করিব স্থজন 

আহরিব স্থজনের আনন্দ অপার । 
আমার স্থজিতে বসন্ত ভাবীকাল মাঝে 
যদিও স্বপন-লম ব্যর্থ. হয়ে রাজে--- 

মনে হয় নিরর্৫ঘক শুধু বারেবার । 



$ ৮৮ 'খবান্িনব 

ফুলপরী | 

সাঝ সকালে পেখম তুলে আসে, 
হয়ার ক্ষপেক ঘিরি' কেশের বাসে, 

আ-হ। ফুলপরীরা হাসে । 

রগ চঙে সব কাপড়গুলি পরে? 
রাজকুমারের খোড়ায় কভু চড়ে? 

অলস মহ চপল চরণ ফেলে 

যন-পরীর। বনে বেড়ায় খেলে । 

নাসিক মূলে তোমার কেশের রেগু 
নুপুর-ঝুনুক-বিনুক পায়ে আসে ॥ 

আ-হা। ফুলপন্ীর। হাসে। 
দিলদরিয়ায় ঝাপ দিয়ে আজ পড়ি 

নায়ে চড়ার নাইকে। আমার কড়ি, 
ওগে। নাইকো! আমার কড়ি । 

এবার শুধু তোমার পাখার ভরে 
বিভোর হয়ে ফাব ক্ষপিক উড়ে 
কোন্ সে সুঘুর রাজকুমারীর দেশে 
গুন্গুনিয়ে ভ্রমর রাজের বেশে । 
কাদন হিয়া নাচন দিয়া আমি 

সাঝ সকালে নাচবো। তোমার পাশে । 

আহা ফুলপরীরঃ হাসে & 

গার 



অভি ৯৮৪ 

গেম | উরাখাকাক দাস 

কালআোতে বয়ে চলে নদী । 

এক তীরে সুবিস্তুত সৈকত সীমানা । অরণ্যানী অশ্য তীরে 

নিস্তন্ধ, গাঢ় অন্ধকার ; 

পাইন, দেবদারু, ইউকালিপটাসের সমারোহ । 

তুষার গলিত শৈতারাশি । জ্যোৎসার আলোয় 

যেন, রূপালী পাতে মোড়া । অথবা কিংখাবে ঢাক! 

জলতরঙ্গ সুবিশাল । 

সরে সুরে যার মিশে গেছে 
এক দিকে অরণ্যের মায়াময় মধুর সঙ্গীত। 
অন্যদিকে উদাসী বালুচরের বেরানী একতারা । 
মাঝে আোতে বাজে সুর ঃ ভাঙ্গা আর গড়া, 

জীবন ও মরণের গান । 

নির্জন নদী তীর। সন্ধ্যার মায়াময় ছায়াছম়্ আলোয় 

আবেশিত ছ"টি প্রাণ হাতে হাত রেখে 

হিম-ীতল সুকোমল বালুকারাশি 
পায়ে পায়ে পার হয়ে আসে, 

সম্মুখে নিষ্প্রাণ বেলাভূমি। 
কেবল কবোক হ'টি প্রাণের, স্পন্দন 
চলমান সময়ের আোত ছুয়ে যায়। 

ছু”টি হৃদয়ের নিবিড় উত্তাপে 
চক্টরিমার আলোজ্জল, মদ্দির বিশ্ময়ময় 



হিতে আসিব 

চোখে চোখে অন্ত কথার বিনিময় £ 

এই রাত, এ চাদ, এই নদী বালুক! বেলায়, 
এ পারে খন অরপানী, 

এই পয ছুমি আর আমি 
অস্তহশন কলধবনি শুনি । 
খই স্থরে কানে কানে বলি £ 
এই দেহ, ওই দেহ দেবতা-মন্দির ।” 
নিস্তন্ধ প্রকৃতি অপলক বিস্ষনে চেয়ে রয়, 

বুকে যুখে মনে প্রাপে ছ'টি দেহে একটি হাদয়।। 

বর্ষ সবে | গোপাঙজচঞ্জ মিশ্ঞ 

মাসে মাসে দিনে দিনে বধ শেষ আজি 

রিক্ত হয়ে এল তাই শেব সাজে সাজি 
প্রকৃতিপ কাছে, 

পুরাতন বর্ষ যেন শেষবার ষাচে 

বিদায়ের শুধু এক ক্ষণ, 

নতুনের ছেডে দিতে তার সেই, অস্থায়ী আজন | 

পুরাশোর এই শেষ সীমা, 
আগামী দিনের পরাতে জাগিবে যে নব অরুণিম। 

পু দিক ভালে, 



আিমব ষর১ 

উজলিয়! দিগন্তেরে, আবরিবে বর্ণচ্ছটা ভালে। 

আজ যেন ভাই, 
চৈত্রবায়ে বরাপাত। মম্নিয়া বিদায়ের শুধু গান গায়। 

দখিপের সমীরণে 

ক্ষণে ক্লে 

জাগে যেন বিদায় বিরহ ব্যথ। সুর, 

সহজ শক্তিরে তার নিমেষেই করে চর চুর। 
চৈত্র হ'লে। ছন্দ গতি হারা, 
কিন্ত বল রুধিবে কে প্রকৃতির সেই চির ধারা! 
কাল-চক্রে এক মাসে এক হয় গত, 

আপন স্থিতে তার রয়েছে সংহত 

নিয়মের শুক্ম কারিগরী, 
এক আসে এক যায়, রাখে শুধু পদচিহ্ন ধরি” । 
বর্ষ শেষে বর্ষ এলো ফিরে 

নতুন বরিতে হুবে, বিদায় জানাতে হবে শেষ দিনটারে। 
এসে। হে গোপন এসো? প্রকাশিত হও ওগো হও, 
দিক দিগন্ত পুর্ণ করে, নেঃশবের মাঝে এসে রও। 

দিব! হোক অবসান, অস্ত যাক শশী, 
আমি আজ তোমারি প্রতীক্ষায়- 

সমস্ত হদয় মেলে স্্ধ হয়ে বসি” । 

উতর িজের সিরাত ওত 



১ আভিনণ 

লঙ্কার বাঁব | 
উ্রপ্রস্তাতকুদার বন্দ্যোপাধ্যায় 

খাওয়া খায়ি বাড়াবাড়ি, খেয়েছ কি ছাই? 
“যাম্দোর' লক্কায় ঝাঝ কিছু নাই। 

পেটটায় রোগটার আবদার বেশী মোর, 
তাও খাই গপ্ডায় সাড়ে ছয় বড় জোর। 

লক্কার লঙ্কা হকার ধাকা, 

বেশী কিছু নয় ভাই, আধসের পাক্কা । 

বেনেদের বঙ্কার লঙ্কার ঝাঝ-- 

খালি পেটে খেলে হায়। পেটে পড়ে ভাজ ॥ 

কাছুনে গ্যাসের চেয়ে কাছুনে বেজায়, 

চোখে যর্দি ঘসে দাও একটু কীাচায় ! 

চীনা চীন! সুটকে ও পুটকের চাই, 

আধমণ খেলে বলে, “পালাই পালাই” । 

মসলায় ঘসলে ও চুষলে জিহবায় 
পাক পাক্ সৈন্যের রসনায় পাক দেয়। 
ভ্যান-গান্ গ্যান্ গ্যান্ করে কি যে ছাই, 

লঙ্কার কাঝে সৰ “উড়িয়া! পালাই” । 



'মভিনব ২৩ 

সাজাই কয়ন্রা | লে 
নীল সায়রে সাতার কেটে আমরা কয়জন ্ 

চলছি ভেসে ২ যাচ্ছি কোথায়, জালার প্রয়োজন 

আছেও গানি” তবুও মুখে এমনিতরো। ভাব £ 

খোজার শেষে ছুখের নেশা, নেই আসলে লাভ। 

হীরের থেকে যারাই দেখে আমাদের এ খেলা, 
ভাগের মাঝে অনেক আছে সাহস বড় মেল 

ছুটতে পারে আধার ঘরে, নিজের ঘরে তাল 

দ্বিধাবিহীগন মারতে পারে যখন আসে পালা ! 

আবার দেখি অনেক আছে, সহজে দিন কাটে-- 
দিনভুপুরে উদাস মনে বসে নদীর ঘাটে । 

ছায়ার মজা] ভুলে কখন ঢেউয়ের দোল। দেখে, 

সথর্ধ ডোবার গানের স্থৃতি মনের ভাজে লেখে ! 

বছর মাঝে আরোও দেখি বন্ছঙ্গ ব্যবধান-- 
কউ বা কাদে, কেউ বা হাসে, কেউ বা ভাজে গান । 

পেছন থেকে কামড় মেরে হাসিল ক'রে কাজ, 
নিরেট কোক হঠাৎ পরে বুদ্ধিমানের সাজ ! 
এমন করে দিন রজনী চলে পাগল-খেলা--- 

পাগল ভাসে নয়ন জলে হলে অচেল বেলা । 

পাগল রাজ লাগাম টানে, যায় না তারে ধরা 

কাজের মাঝে নানান সাজে সাজাই স্বয়স্বরা । 



অভিনব 

গুঠিচর | 
গুপ্তচরে ঘ্ণা কোরো, আমি গুণ্তচর, 

কবি। নিশীথ শয়ানে কামিনী অধর 

প্রেমালাপে প্রিয় সনে, ক্ষমা কোরো মোরো, 

গোপনে পলকে আমি হেরিয়াছি ছোরে 

সে নিশীথ আলাপন । তুমি গুপ্ত রাখে! 

আপন নিভৃতে ব্যথা, রচিয়াছি দেখে! 

সে ব্যথার গুঞ্করণ। জটিলত! মনে 

দিয়াছরে ঠাই, হের, নিশাস্ত শয়ানে, 

দিবালোকে, ছত্রে মোর তাহা । গীত রচি 

তন্কর বৃতিতে । তুমি সতী শুজ শুচি, 

হরি হৃদি কথা তব চরিতার্থ আমি । 

আমি গুগ্ুচর, বৃত্তি মোর শাস্তিকামী । 

সংসারের জীব-গুপ্ুচর, শক্র তা'রা। 

প্রকৃতির হুগ্ধপুষ্ট করি প্রেমে ভর। । 



অভিনব ২৯৫ 

প্রাতযতিক ॥ 
-ম্ধীর রায় 

মুখের গ্রাস থেকে 

না খাওয়া থালাট! রেখে পাশে 

প্রাণপণ চলেছে সংগ্রাঞ্, 

শুধু বাচার আশ্বাসে । 

তাই সকাল দশট। থেকে 

বিরক্ির পাঁচটা, 

মাথাটা ঝিমুনি ধীরে 

পড়ে থাকে পেটটা । 

ক্লান্ত ক্ষুধার্ত হয়ে 

ঘরে ঢুকি, বিষাক্ত বাতাসে 
শুনি রোজ কর্কশ গলা” 

হাড়ি আছে আজও ফ্যাকাশে । 

মথচ একটান! রক্তের 

দেড়শে। ফোটা, 
মাসের অদ্ধে মরে 

মাইনে কট!। 

অভ্যাস মতো যাই খণ নিতে 

দারোয়ান আছে এক অফিসে : 

স্মদ দিয়ে সত প্রায় হয়ে 
হঠাৎ উধাও হই নিরুক্ষেশে । 



২৬ অভিনব 

ৃ 
দর পারারারারা ] রামেশ্বর চক্রবর্তী 

আজোও শিল্পের একটিও আনন্দ নেই 

সময়েই নেই ছুঃম্বপ্পের উদাহরণ 

হজমের গোলমালে যকৃতের দোষ অনেকে ই-*- 

স্মৃতির ভাগডার থেকে কে ষে কোন্ বস্তুটিকে দেখবার 
জন্য বেছে নেবে-"'ভার কোনো নিশ্চয়ত1 নেই 

অবশ্ব প্রায়ই দেখ! যায় অবচেতন মনের আশা! আকাক্ষ**. 
শৃহ্যরাণ করে প্যাভিলিয়নে ফিরে এসেছে ডবল সেম্কুরীর দি। 

প্রতিক্রিয়ার সংগে স্বপ্নের যোগস্ুত্র নির্ণয়ের উদ্দেস্টে -". 
ঘুমন্ত মনের উপর নানারকমের পরীক্ষা চালিয়ে 

এই দৈনদ্দিনে প্রত্যক্ষ আমাকে-_ 
একটি কথাও মনে আসছে না বলে কিছুই লিখতে বলো! না 
আজোও শিল্লের একটিও আনন্দ নেই-_- 
সময়েই নেই ছুঃম্বপ্রের উদাহরণ:"' 
প্রসঙ্গে আসা বাক্ _ 
হাল আমলের দাখিলার শেষ তারিখে 

সেই সব অভিজ্ঞত। থেকে-_ 
খাতা-কলম এবং প্রশ্থ পত্র সামনে নিয়ে 

যে যুগ জবাব দেৰে জনতার রায়ে অথব। 

স্বাস-কষ্ট অস্পষ্ট নিংশ্বাসে-_ 

প্রসঙ্গে আসা যাক্-_ | 



অভিনব ২৯৭ 

মনোস্তাত্বিক ভিত্তি গড়ে উদ্দেশ্য রাখো, উদ্দেষ্ট রাখো! 
উদ্তবের দিকে" 

এখন আমর একটি অনুসন্ধানের পথ ধরতে চলেছি । 
সহসা সানাই বাজ ছু'এক দৈব সংকেতের 
অথবা কিংবদস্তী প্রচলিতে হঠাৎ অনুমানের প্রমাণের 

প্রতিষ্ঠায় অনুসন্ধানের উল্লেখ্য হিতকর না করে-_ 
গবেষণার অজত্্র উপকগণ সংগ্রহ করো উদ্দেশ্থাকে**' 
আমি স্ুম্পই শুনতে পাচ্ছি--- 
কত না কত কথা৷ 

তি | জারি | খজ্দকুমার দে 

পড়ন্ত বিকেল শেষে এক। এক। খাত। খুলে বসি; 
কতে। আয় কতো! ব্যয় কতো হোল বনে সঞ্চয় ; 
ডানে আয় বামে ব্যয় তারপর যোগ কষাকবি 
বহুদিন পড়ে আছে জাগে তাই সহস্র সংশয় । 
দিগন্তে এখনে মালো সবুজের কা বলাবলি, 
অথচ দিনের প্রেমে রাতের কি ব্যস্ত অভিযান ! 
দেখে যাই ধারে ধারে যোগ বিয়োগের অলিগলি, 
ডানে বামে কোনখানে মেলেনাতো। আয়ের সন্ধান । 

ক্ষিপ্ত এ জীবনে আমানত ছিল যা” আমার, 
সততার মামানত ; খোয়ায়েছি নিজ হাতে সবি ; 
করিনি ভজন কভু এ জীবনে পুজ্য দেবতার 
পুজি নাই হাতে তাই চোখে ভাসে নরকের ছৰি ! 
জীবনের খাত৷ খুলে দেখে যাই মনে ভাৰি আর, 
জানি না কি নিজে আমি দেব পাড়ি হুস্তর পাথার। 



অন্িনব 

মনীষা ঘটক | 
| বৈ. না. দত. 

মনীষা! ঘটক, মধ্যবিত্ত, রক্ত-বয়সী উঃ 
অফিস পাড়ার কবি কল্পনা মেয়ে মণি-মঞ্টরুষ! । 

সুন্দর মুখী দাতের নীচে কাক্রী বেদন। বুকে 
আফিদী প্রেম শপথ চেয়েছে জীবনকে নিতে সুখে ! 

মেঘহ্যতি এ চুলের গন্ধ মহৎকালের বক্ষে 

মনহংসীর ডানায় মেলেছে ইসারা হাজার চক্ষে। 

কাঠফাট। রোদে ব্রাউজ .ভজানো ক্লান্তির ঘামে ঘামে 

মনীষা ঘটক মেহনত মন নতুন কালের ঘামে 
আপন ঠিকানা লিখছে ; 
পঞ্চ ফণায় প্রাণকে ফেনিয়ে 

পৃথিবীর পড়। শিখছে। 
ব্যাখ্য। কয়েছে খোপার গর্ভে অজন্তা কারুকাধ্যে 

চ্রিস্তনীর চিরমন্থনী উত্তাপ সম্ভার ; 

অনূঢার দেহে তাইতো আকাশ নক্ষত্রের গুড়ো! 

ছড়িয়ে ছড়িয়ে অম্বত আলোর হেসেছে অঙ্গীকার, 

আজ সে প্লিপার পায়ে 

অগ্নি আখর ইসার! ছড়িয়ে তুঙ্ষে মেলেছে ডানা 

জীবন যুদ্ধে মহানায়িকার সন্ধান হবে জানা 
শুধু যৌবন নয়। 
মনীষা! ঘটক নামের আড়ালে যুগবতী ৰান্ময়। 



আকন ২৪৪ 

রাতি 
| স্টীরবি গুপ্ত 

দুর আকাশের নীল আডিনায় সারাটি দিন একল। খেলে: 

পশ্চিমের ওই রঙিন পটে ক্রাস্ত তপন পড়ল ছেলে; 

দিনের আলে মলিন হ'ল--রাক্ি নামে গোপন পায়ে, 

অচিন ফুলের গন্ধ আসে-খবর রটে মন্দ বায়ে ! 

মুখর ধরা মৌন হ'ল, হাটের পথিক ফিরল ঘরে, 

শ্রাস্ত মাঝি অবশ হাতে ঘাটের খেয়া বন্ধ করে; 

ক্ষান্ত হ'ল কূজন পাখির-_ব্যাকুল হিয়া__ফিরল নীড়ে 

প্রথম তারা আকাশ পারে আধার হ্বদয় ফুটল ধীরে । 

কোন সে হাতে ষাছকাঠী কখন যেন দিল ছুয়ে, 

চুমকি শত আধার গুহায় এক লহমায় নামল ভূঁয়ে; 

জোনাকিদল আপন মনে কোন আরতির ছন্দে দোলে, 

উর্ধ উধাও অসীম আকাশ আনল মলিন মাটির কোলে ! 

স্বপ্পুপরী পরশ করে দস্তি ছেলের চোখের প্ৰত! 

শাস্তি ক্রোড়ে বিশ্ব-ভুবন টানেন নহে রাত্রিষাত।। 



জভিনিস 

িরলারর ] শ্রীদতী করুপাকণা লাস 

একট সে পারিজাত 
ফুটেছিল বাতাসে 

কখন্ সে দেখ! দিল 
চাদ হয়ে আাকাশে। 

কখনো দেখেছি তারে 

স্যপনর পারাবারে, 

ভুলিয়াছে নিজেরেই 
আপনার মাঝারে । 

কখনো সে বেলাস্মি 
স্থির হয়ে শান্ত, 

কখনো মরুব বুকে 
তুষিত সে পাস্থ। 

রুদ্র .স বৈশাখী 
গুলয়ের ধন, 

কমলের বনে সেকি 
মায়া রাজহংস । 

নবীন ভতধার ভালে 

সূর্য্য সে স্থুখী, 
আছে তার আশে তার 

শত ক্ুর্ধ্যযুদ্ধী । 
বাধাহীন সে কখনে। 

তুরস্ক গোয়ার 

পরাযে প্রের়সী গলে 
বাকলতা হার । 



অভিনব চির 

মিতালী ৫ অলভা্বি | 

পুত্র কন্যা জাতিকা স্মেহের 
“মিতালী' নামেতে ভাকি 

শিশু পৌত্রীর পোষাকী আবার ূ 

“জলছবি' নাম রাখি । 

আমি তো মানুষ পুরাণে! দিনের 

ভালো কি লাগিবে ওসব নামের ? 

নৃতন যুগের রোমান্টিক নাম 
রী তবে হবে আধুনিক। ; 
ক্রিওপেক্রা” কি “রীটা” “জুলিয়েট? 

কিংবা চলস্তিকা | 

জলছবি অর মিতালী নাতিনী 
আ-যো-দে দাহর চির আদরিণী, 

নাতিনীর হোক সুদীর্ঘ আজ, 
হাসি-খুশি ভরা মন ? 

সুস্থ স্বাস্থ্য মানবতাবাদী 
ইঙহ্াই আকিঞ্চন । 



অভির 

শবজন্া ] বলরাম চক্রবর্তী 

আবণে তটিনী সম ছ'টি প্রাণ-ধারা 

উছলি জীবন-কৃল আকুল আবেগে 
যবে পথে বাহিরায় ছিল্প করি কারা, 

লুগ্ত করি ফুলশস্য সাস্থ্য সবেগে 

সহসা ধ্বনিত হয় অন্তরের বাণী 

“আপনারে লহো বাধি স্ুকচ্ছ সাধনে 

অনস্ত সম্তারে যে মোহ-অস্ত্র হানি 

অপমৃত্যু না দানিয়ো উন্মত্ব নয়নে 1 

তাই মন্ত্র উচ্চারিল “যদেতৎ তব” 

হাদয়ং, তৎ অস্ত হাদয়ং মম |” 

প্রতিষ্ঠা লভিল এবে স্বৃতকল্প নব 

বারি পালে তৃষ্ণাতুর ক্লাস্ত পাস্থ সম।, 

শান্ত আ্োতে মিলি তার। মিলনের গীতে 

নবজন্ম নিল পুনঃ নবজন্ম দিতে । 



অভিনব ৪৯ 

করবেতর অপম্তু; | 
_ প্রায় সেল 

স্থির জীবন্ত টিকা! জোনাকীর মত বেড়ায় বাতাসে 
স্থপ্টিকর্তার হাত নেই সেথা, নিম্ষল কামনায় 

শূন্য হস্তে ঘুরে বেড়ায় আকাশের তারায় তারায় 

ব্যর্থ এ স্থজন তার যদিও বুঝিছিল অদৃশ্ট আভাসে। 
ক্ষনতার মানদণ্ডে মাসাস্তে ভ'রে নেয় ছু'টি হাত, 

স্বরে পড়ে সবটুকু অন্ধকার কান! গলিতে গলিতে 

গ্লাস ভি বিষেব সাথে দুরের শব্দে ধারে রাখে মনের ভুলিতে 
কেউ বা সাজায় মাধুরী ঢেকে কাছের মানুষটিকে 

অন্যদিকে না কারে দিকৃপাত। 

ইন্দ্রজালের গণ্ড! ঘের! ছন্দোবন্ধ জীবন তার-- 

মনক্ভাপ, যাতন! সব মেনেছে হার 

তার উদ্ধত যৌবনের কাছে । আকাশ অন্ধকার 
কাল-বৈশাখী ঝড়ে । মহাশৃস্কে অন্তর্ধান সবিতার । 

মেদ-মাংস-অস্থি নিঃশেষ হয়ে দোলে কবরের কোলে, 
পৃষ্থির মত প্রেতাত্মা! ঘুরে মার আনাচে-কানাচে, 
ক্রক্ষেপ নাই তার, কেফিয়ৎ দেবে কার কাছে ? 
উচিৎ অন্ুচিৎ ডুবে মরে আরক সংগ্রামের জালে” ॥ 



৩৬৪ অভিনব 

গত দিন | অনিয়কান্তি ভট্টাচ'র 

কংক্রীটের বুকে, 

হেঁটে হেঁটে 

সে জিজ্ঞেল করেছিল, 

তোমাদের আর কতদিন ? 

রোচ্ছ,রে মৃত 
হলদে দিনটি 
হক্ষাগ্রস্ক পীড়িত মানব । 

বিড়ি টেনে টেনে 
ফোকলা গীত বের করে--একটু হাসলো 

মেঘে মরা রৌদ্রজ্বল আকাশ 

আগামী প্রভাত থেকে-ই 

মিছিল শুরু হবে _। 

তোমর। প্রস্তুত হও ! 

তোমরা প্রস্তত হও । 

আগামী দিনের 

হে ঘুমস্ত সৈনিক ! 



অভিনব ৩৬৫ 

আবার লিখব কাবিতা | 
৷ ”- প্রজক মেল 

রিনা, জেনে পাঠিয়েছ আর কবিতা লিখিব না কেন বিশ্বাস 
কর, লিখিতে। বসে লিখেছি, কেটেছি কিন্ত আর আসে ন।। 

স্বতি “রামস্থনে মিলিয়ে দেখেছি পাল্টে গেছি, ক্ষান! অজানা 
সব জোট বেধে দিবারাত্রি আমায় তাড়িয়ে ফেরে যষেন। 

যুগের হুজুগে পট পবিবর্ন সব কিছুর হ'লো। 
আলে বাতাসের হত্রতায় সবুজে ধরেছে হলদে রঙ. 
হাজার দিকে “কিউ” লাগত শরীরে ধরলো জঙ. 
মস্থণতার বাহাদুর] তাও যেন সব জালে। । 

কাগজ-কলম নিয়ে বসবে, রাখবে তোমার কথা 

আমার কবিতার সুর চলবে মিছিলের কাধে রেখে হাত, 
সর্ধবনাশ। ঘোলাটে আবর্তে ঘটাবে অশনি পাত। 

তোমার আমার দ্বৈত প্রচেষ্টায় সার্থক হবে আমার কবিতা 

$ রী ম্টাবনপ্দয আগর ওয়াল! 

হাবু বুড়ে। বেদম রাগি 
কথায় কথায় রাগে। 

নিজের কথাই ফাটিয়ে গলা 

বলবে সবার আগে ॥ 



তক 'আস্িন বধ 

এইতে। সেদিন শুনলে! পাড়ায় 
হচ্ছে লাঠালাঠি। 

বাহাহরী করতে সেথায় 
ছুটলে। কোমর জাটি ॥ 

হড়োছড়ির মাঝে গিয়ে 
ঢুকলো বুড়ে। যেই । 

বেদম জোরে একটি লাঠি 
পড়লো পিঠে সেই ॥ 
আইয়ের নাহ 

বতরম রং স্মাতিত। জগজাথ বিশ্বাস 

বন্ছদিন ছিলাম এখানে । 

পরিচিত এই ইস্টিশানে 

শেষে পদচিহ্ন কবে তুলে নেব ভোরবেলার ট্রণে। 
হয়তো ফিরবোন। আর ।*-" 

সনয়-সমুদ্র আতে দিয়ে যাবো অশ্রাস্ত সাতার । 

কত গলি, লোকজন 

বুয়ে গেল অদেখ। অচেনা... 

দেখা আর কখনো হবে না। 

শেষবেলার ট্রেণ মার 

কোনোদিন 

ফেরানোর বাশী বাজাবেনা ১,০১০, 



অভিনব ৭ 

এখানে কেউ নেই | 
| অনিয়কান্তি ভষ্টাচার্ধ 

সুদীপ্ত 1 এখানে কেউ নেই ! 
অতলান্ত অন্ধকারে পাশাপাশি শুয়ে-_ছুটি মুখ, 
শুধু ভুমি আর আমি। 

কেউ নেই- কাছে এসা--আরে। 

ঘাসে পাশ ফিরে হাসো একটু হাসো প্রাথ খুলে 
নরম ঘাসে মাথা রেখে কথা কও চুপি চুপি! 
সুদীপ্ত ! ঘামে ভেজ? নরম শরীর, 
লাল আপেলের মত টকটকে তোমার শরীর । 

এখানে হাত রেখে বুকে মাথ। দাও ! 
আহ । ঘামে ভেজা শরীরের স্বাদ 

ঘামে ভেজা যুবতীর গন্ধ ভীষণ মিষ্টি । 
আরো কাছে এসো । মিশে যাও ঘাসে ঘাসে 

সখলিত অঞ্চলে হাত ছেড়ে অন্ধকারে শাস্তি দাও 
শাস্তি দাও-_সতেজ শরীর আর 

কান্নার হাদয়কে একটু সময়ের জন্য । 
আঃ। আরো! কাছে এলে । 

পাশাপাশি শুয়ে ভূমি আর আমি নিজ্রা বাই 
আদিম পৃথিবীর সবুজ শধ্যায়। 
এখানে কেউ নেই সুদীপ্ত। | 
বুকে হাত রেখে প্রাণখুলে কথা কও। 

কাছে এসো আরো কাছে! 



০৪৮ আনব 

৪ যি | শ্ীজর্দেনুশেখর বন্দোপাধ্যায় 

পণ করে আজ খোকন মোনা বলল মাকে এসে, 

যুদ্ধে আমি যাবো মাগো জোয়ান ভাইয়ের বেশে । 

ভাবছ তুমি ছোট আমি পারবে নাক কিছু, 
দেখবে কেমন ছুটবে! আমি শক্রর পিছু পিছু? 
অবাক হয়ে তাকিয়ে তখন ফেলবে চক্ষে জল, 

( হয়তে। ) ভাববে তুমি খোকার বুঝি এ্মি ধাবা ছল 

ছল করে নয় সত্য করে 

জীবন দেবো! দেশের তরে 
মরবে! গিয়ে সমর পরে 

বুকের রক্তে ভেসে। 

দেশের কাজে মরে যারা, 

ধরার মাঝে অমর তারা, 

আমিও মাগো অমর হবে! 
কীতি স্বধামেখে। 

দেশ মাতৃকার শপথ নিয়ে করছু আমি পণ, 

শক্ত করে বাধন হাদয় দুষ্ট করে মণ, 
যতই করিস কান্নাকাটি 
ভুলবে! না ম| দেশের মাটি 
লকল বাঁধন কাটিয়ে আমি 

ছুটবো শক্র নাশে। 



অভিনব ১৮] 

তুমি , 

ভেরের বেলায় পাখী গাছে তব গান 

প্রভাতের ফুল সাজায় চরণ তবঃ 

বৈরাগী গাহে বন্দন। নব নব, 
তোমার জ্যোতিতে করে রবি আলোদান । 

সবার পরাণে আনন্দ দাও জানি, 

হুঃখও দাও, সোহাগ তাহার সাথে, 

অসত্য হ'তে সরাও আঘাত হানি” । 

হৃদয় গগনে যতনে আসন পাতি ; 
দিবস নিশীথে আসীন রয়েছ প্রভু, 
সব সংশয়ে বিপদে ও ভয়ে কু 

ছাড় নাই তুমি চির জীবনের সাথী । 

তোমার আদেশে নিখিল বিশ্ব চলে, 

অনুপরমাণু-_স্ধ্য চন্দ্র তারা, 

সর্ংসহ-_অসীম শক্তি বলে 

ত্রিভুবনে দাও জীবনের শ্রোতধার৷ 

| উপ 



ডিও চি 
গোলাপ রর 

কষ। গুহ 

গোলাপ তোমায় ভালবাসি 

অন্তরে অস্তরে 
তোমার শোভা আমার জীবন 

নিত্য নবীন করে। 

ঘুম হতে রোজ উঠেই দেখি 

তোমার কোমল সুখ, 
রঙিন রং এ নাওয়া। দেখে 

জুড়ায় যেন বুক। 

সন্ধ্যেবেল। চাদের আলে। 

পড়ে তোমার কোলে 

মন দোলানে। সে রূপ দেখে 
সকল পথিক ভোলে ॥ 

আধ ফোট। এক গোলাপ যখন 

, থাকে তোমার পাশে 

ছুটি আমি তোমার কাছে 
| * শ্রমর ছুটে আসে। 

তখন তোমায় কেমন দেখায়? 

ভায়ের পাশে বোনের হাসি 
এইত আমি চাই ॥ 



'আদ্িনব ৩১১ 

দীপ্তি 

জানিনা কবে, জানিনা কোন ক্ষণে 

কৈশোরের মাঙামাঝি অথবা যৌবনে 

দিয়েছিলে ধর। মোর মলে । 

মাধবী জোড়ানে। চকিত চাদিলী রাতে 

শুকতার। জেগে থাক। প্রাতে 

আকুল আবেগে হাত ছিল হাতে 

বাধা ঘাট, ছামাতল সন্ধ্যায় প্রভাছে 

মিলনের আকুলতা ছু”টি জীবনের 

ছায়াময় মায়াময় একটি গেছের ছিল অভিলাষ 

স্বপ্ন দেখা স্বপ্ন হল আজ রয় শুধু হতাশ্বাস। 

স্বৃতি আজ কথ। কয় নীরবে কাদায় 

“সেতো! নাই-_নাই” মোর কৈশোরের প্রিয়া 

কাছে নাই প্রাণে তবু রয়েছে ভৰিয়! 

দীপ্তি নাম মলের পাতায় 

কৈশোরিকা যেন আজও ছুয়ে ছায়ে যায়। 



৬৩১২ খভিনব 

জীবনে র€ লোগছে ॥ 
'বৈ. লা, ভ 

জীবনে রং লেগেছে 
প্রাণ জেগেছে নৃতন সকালে 

তপন শিখা বপন করে আপন খেয়ালে 
নূতন ধানের বীজগ্লেো৷ সব। 

ভাবন। ছড়িয়ে 
রক্ত লিখার আখর পড়ে 

শেলেট ভরিয়ে। 

সেই জীবনের সঙ্গী হয়ে 
বীজ ছড়াতে যাই 

এই প্লাবনের পলিমাটি 
ক্ষতির তে। ভয় নাই ; 

নতুন আসা গঙ্গাজলে আবাদ হওয়া চাই। 
আদেশ আসে ভাই ॥ 

বালক বালক মনগুলো। সব লাঙ্গল কাধে নিয়ে 
চষবে জমি জমজমিয়ে, হাদপিণ্ড দিয়ে 

সূর্য শিখার শিখর থেকে আগুন টেনে এনে, 
নতুন ধানের বীজ ছড়ানো পালার সময় জেনে | 
জীবনে রং লেগেছে প্রাণ জেগেছে 

তারই তো সন্ধানে । 



আন্ভিনব ৩১৩ 

- ] ভ্রীহরেরাম পাজ। 

একটি ফুলের মত স্থুকোমল মনোরম প্রাণ 

অসীম আনন্দমাখ। অদ্ভুত শোভ। সরলতা, 

চাহি এ চন্দ্রের উজ্জ্বল অনাবিল হাঁসি, 

বিহগের মত চাহি কণ্ঠ ভরিয়। শুধু গান । 

বিশ্ব প্রেষ, উদারতা যাচি এ আকাশের মত, 

সকল বীধন হার বায়ু সম মুক্তির সাধ, 

অনন্ত প্রশস্তি ভর! সুন্দর প্রাণ চাহি আমি 

বিশ্বদেবের পায়ে শির সদ! থাক অবনত । 

অরুণোদয়ের কালে প্রদীপ্ত স্বর্শীলোক সম 

অন্তরে চাহি আলো বিদ্ুরিতে সকল আধার, 

মুক্ত জ্ঞান, ভক্তি চাহি উজ্জ্বল আয়ু 

অমরতা! চাহি শুধু, নির্ভয় হোক মন মম। 



১৪ অপ্চিনব 

“আনা ভব 
শ্রীরপজিৎ ব্যক্তিশান্রী বেলান্ারি-তী, 

গীতার কথায় তোমায় পেতে মনটি দিতে হয় 
ছোটর কাছে বড়োর শ্বাসা-শিটতো! স্থনিশ্চয়। 
তোমার পেওয়া সবই মোদের--দেবার কিবা আছে, 
দেবার মতো!-_-একটি শুধু প্রণাম আমার আছে ॥ 

ছোট যে চায় বড় হ'তে বড়োর কাছে স্বায়-__ 
বড়ো সে আছ _ছোটর কাছে ভালবাল! চায় । 
ভালে কি নার বাপবো বল কোথায় আমার ছে 
ভাগ ক'রতে সবাই গেছে ভাবনা কৰি মিছে ॥ 
প্রথমে দিলাম মনটা আমার 'পিত! দাতার কাছে, 
তাব পরেছে দিয়েছিলাম শিক্ষকেরই পিছে। 
একটু বড় হলাষ যবে মনটা তখন নিয়ে 
বন্ধু আর বাদ্ধবীকে দিল/ম বিলিয়ে ॥ 
কলেজে পড় শেষ করে ভাই চাকুরিতে মন -__ 
মন আর ভালবাদ! দিয়েছিলাম অনুক্ষণ । 
সংসারেতে বৌকে নিয়ে ভালবাসার খেলা, 
ছেলেমেয়ে কচি কাচ! রক্গরসের মেলা ॥ 
তাদের ঠেলায় ভবের যেলার় বড়বাবু মহাশয়-- 
চ[কুন্নিতে আর মাসের শেষে ভালবাসতে হয় । 
মেয়ের শ্বশুর শ্টাজির বাড়ী তত্ব দিতে আগে-_ 
পিয়ন দাক্। বণিক মাম/র ভালবাসা লগে ॥ 
আম্বকর পঞ্চায়েৎ-_ফুড অফিস তো আছে, 
উকিলবাবু বাজার টাজার এ সব তো! পিছে । 
ভালবানার মেল। হায় ভালবানার খেল? 

উজাড় করে বনে আছি শুধু তোমার বেলা ॥ 
জানলাম হবে তোমায় পেতে ভালবাসা লাগে--” 

ভালবাসার ছাড়া দেখি হাতট নাহি লাগে । 



'্স্িনয ৩১৭ 

াড়ার ভিতর অনেক তলে যেটুকু ছিল পড়ে. 
কোৌশঞে আত কুতৃুছলে হাতে নাহি নড়ে ॥ 
শ্বাস আর প্রশ্থাসেতে বুক ভরা যে দুঃখ, 
তোমার কূপের ধ্যান ধারণায় ভবে থাক সে বুক। 
জটিল।-কুটিলা যারা শাশুড়ি ননী তার। 
কষ্ণ প্রেমের বাধা বলে জানি। 
স্থাস উড়িয়ে-_ন-নদীরে বন্ধ ক'রে দে না তারে 
রাধাকৃফের মিলন দেখ গুণী? 

০০০১০১১১৩১১ 

ততই 
ভ্ঃজতী পুস্পরাঞী ভক্তিভ্ভারতী সাহিত্য সরস্বতী 

ভ মল ধবল তার শতদল দিলাষ চয্পণ মুলে 

আ মরা ভাছি চেয়ে সদা, ভোমারই চরণ পাব বজে। 

ই চ্ছা অগ্চন, সাধন ভজন মোর জানা কিছুই নাই, 
জী শ্বর তুষি রয়েছ পিছু মোরে চরখেতে দিও ঠাই ॥ 

উপ্মির মত জ্ঞানলোকে তব, গাসায়ে দিও হে যোরে-__ 

উ বার কিরণে তন জাগরণে থাকি যেন “তামা তরে । 

যি.যোগী যারা, পাথ্থ কিগেো। তার। তোম। হেন মহাধন, 

» কার রূপেতে হেঠ, মুখডেতে পেল কি গো কোনে জন ? 

এ বার তোমার মেবার ছুর্গে মীরার কণ্ঠে শোনালে ঝ।ণী, 

এ রূপ তব পাইতে হইলে ভক্তি চাই হে মুক্তিকামী ! 
ও ংকার সাথে গোপাল মন্ত্রে ভোমারে বিরত খুজি; 

ও ষধ রূপে 'হরে-কুষর।ম' কলি হও জ।ব ভজি ॥ 



০৪ অভিনব 

শেষের কবিতা | শেপ দি 
এই শুধু আমার শেষে কবিত! জানি 
দিন শেষ হ'লে রৰি রহে নাকো আর, 
উদয়ের আশ! নিয়ে সে যে চলে যায় ; 
জোয়ার-ভাটার খোজ রাখে কেব কার ? 

তিমির নিশীথে হর্ষোগ আসে যদি, 
দিনে জাগিরার যদি না ভরস! পায়, 

কালো মেঘে মেঘে যদি রয় চাকা পড়ে 
ভবিষ্যের পানে চেয়ে থাকে সু-আশায়। 

তেমনি আমিও স্থুমুখের পথ দিয়ে 

চলে বাবে! আজ পিছে চাহিব ন! ফিরে, 

পাওয়ার আশায় চেয়ে রব চিরকাল-_- 

শেষের কথাটি রাখিব ন। ঘিরে ঘিরে । 

সেদিন হবে গো এই "সারা? পুন “সরু”, 
যেদিন জীবন ফুলে ফলে ভরা হবে, 

মনের মাধুরী দিয়ে কণ্ঠের গান 
রচিৰ সেদিন ফিরে পাওয়া উৎসবে । 



৪ করি পার্রিভাতি £ 
পরিচয় করিয়ে জিচেছেদ-_ 

শী হায়! ফিশ 

উ মানব মিত্র ॥ জন্ম £ কান্দী শহব, মুশিদাবাদ, ১৩৪৫ । 

মাঁধাং বিগ্তালয়ে শিক্ষকতায় ব্রতী আছেন। বিশিষ্ট নু 
সহত্রাধিক কবিতা, পঞ্চাধিক নাটক-নাটিকা ও ভ্রিংশাধিক ছোট 
গল্পের লেখক। সংস্কৃত ভাষা নিয়ে সসম্মান আাতক। আসল না 
্রীঅজিতকুমার সরকার । 

গ রণজিতকুমার দাশ ( রকুদাশ ) & জন্ম £ ঢাকা, পুঃ পাঠ ১৩৫৫ 

বঃ, স্বতক শ্রেণীর ছাত্র। এঁর কাঙ্গান্তর কবিতার একটি বলিষ, 
ক্ষম্প্ট মানস লোকের পরিচয় মেলে । 

৬ বাধন সান্যাল ॥ ইনি ব্যক্তিগত জীবনে উড়িস্তা সরকারের অত 
নকশাবিদ, পরি-কল্পনার যন্ত্র সমীক্ষার কাজে নিযুক্ত। প্রবল 
শিল্পান্থরাগী, কবিতাকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে অত্যুৎসাহী। 

$ শিবানী দাশগুপ্ত ॥ এর জন্ম রামেশ্বরপুর) হাওড়া । ১ম 

বি. এ পাশের পর শিক্ষাকতা! বৃত্তিকে গ্রর্থণ করেছেন । এর্ ট্ক্কি ' 

“ভাল লাগে তাই লিখি। কিন্তু যখন যাচাই করি, মনে হবু 
জানা হুয়নি। লেখা পাঠানো তাই আমার ইচ্ছা বিরুদধ-. এর 

& সত্যচরণ ধর ॥ বাংলা দেশের হুগলী 'জেলার চ্দননগরে জন্ম ও 
নিবাস, বরম ৪২। সামরিক ছেদ সন্েও ১৯৪৩ সালে প্রবেশিকা 
পরীক্ষীয় উত্তীর্ণ হন। লেখা প্রকাশের জনয পরধপ্ত উমেদারীতে পটু 

ও ভ্রীমর্ভী আভা! চট্টোপাধ্যায় ॥ আঠাশ বছর পূর্বে (নদীয়া) শাস্িপুরে 
জন্ম । এলাহাবাদে শ্বশুরবাড়ী উদার হৃদয়, উচ্চ শিক্ষিত খ্বা্শী 



১৫ 

শীসভীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়! দাদা যপন্বী নাট্যকার ঞ্রজোতু 
বন্ব্যোপাধ্যায়ের প্রেরপা্টে কৈশোর থেকেই লেখা আবন্ত করেন । 

গবাদলচত্র মাধি'॥ রামচন্দ্রপুর গ্রামে (২৪ পঃ) ১৯৪৯ খুঃ জন্ম । 
বিভিজ্ধ সাময়িকীতে রচনা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে উলুবেড়িয়। 
কলেছে ২য় বর্ষের ছাজ। 

উ মরশুম' ॥ এর আসল নাম শ্রভরতচন্দ্র বড়া । জন্মভূমি আনামের 

রাজধানী শিলং । গগ্ভ কবিতা লেখার সিদ্ধহত্ত। জাতক শ্রেণীতে 

অধায়পরত এবং প্রতিরক্ষা বিভাগে কর্মরত | 

ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ জন্ম ১৯৪৭, আদিনিবাল ফরিদপুর 
হলেও জন্ম কলিকাতায়। বর্তমানে ইনি ভ্রেমাসিক “সারথী” পঞ্জিকার 
সম্পাদক । ভবিষ্কতে একে ভাল গল্পকার হিসেবে দেখতে পেলেও 

বিস্মিত হবার কিছু নেই। 

উ চন্দন বন্দ্যোপাধায় ॥ জন্ম চন্দননগরেই ( হুগলী--১৯৪৫ ) এক 

প্রাচীন বনেদী বংশে । ক্রিকেট ও ফুটবলের অস্থ্রাগী। বর্তমানে 
বি, এস-সি, অধ্যয়শরত। 

€ অশোক বস্থ ॥ ইনি ১৬ বছর বয়সে নাহিত্যে প্রথম পদার্পণ করেন । 

(8৪ পুরগণার হরিহরপুর গ্রামে বিখ্যাত বন্থপরিবারে ১৩৫৩ সালে জন্ম ।' 

. কলিকাতার বঙ্ছবাসী কলেজের বি-এ ক্লাসের ছাত্র । 

& বিশ্বজিৎ ঘোষ ॥ জন্ম ১৯৫২ খু । পুরুলিয়া পলিটেকনিকের ইলেক্টি, 
ক্যাল ইঞ্জি: বিভাগের ছা.) “অভিনব'তে প্রকাশিত ২টি কবিতায় 
গ্ঁতিভার স্বাক্ষর আছে। 

৬ স্বপন চকব্া ॥ আগরতলায় (জিপুরা)-- এর বাড়ী, তরুণ 
মি দিরািরাডার গগন 

লিখছেন 



অভিনব ৩১৯ 

৬ সুশান্ত ঘোষ 7 হুয়াতার (বর্ধমান ) বিখ্যাত ঘোষ বংশে করি 
জন্ম। বহু পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক । বর্তমানে ছুর্খাপুর ইম্পাত 
কারখ।নার একজন স্বদক্ষ কর্মী । 

গ ভবানীগুসাদ চক্রবর্তী ॥ কবিতা 'সন্ধানী”, "তুমি যেন+, “সাগর 
চোখে", 'বোয়াকে' | ভোপুরগ্রামে (হুগলী ) কবির জন্ম, ছণ্পনাম 
আলোকেশ ও বলাকা। 

উ রাধিকামোহন বিশ্বাস ॥ জন্ম পৃঃ পাকিস্তান । প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 
'রক্তজবা” এবং ছোটদের পাঠ্য ১৬ খানা চটি গল্পের বই। বর্তমান 
বয়স ৩৮। রি 

 শ্ত্রীভগ, রা! ॥ আসল নাম দেবব্রত সিংহঠাকুর, কুচিয়াকোলে (বাকুড়া) 
জন্ম লেখার মৌলিকত্ব, বর্ণনার নিখু'ত ভঙ্গী পাঠককে যুদ্ধ ক'রবে। 
ইনি একজন সংগীতের অধ্যাপক । 

গ প্রবীরকুমার দেবনাথ ॥ জন্ম ও নিবাস বোলপুর, অনেকের কাছে 
শ্রীগৌতম' নামেই পরিচিত । ইনি সৌখিন নাট্য শিল্পীরূপেই সমধিক 
পরিচিত। ন'বছর বয়সে শিল্পী জীবন শুরু হয় র্ার্ছুন অভিনয় করে! 

উ বরুপকুমার বনু ॥ কলিকাতার সম্্রান্তবংশে ১৯৪৩ থৃঃ জন, আদিনিবাস 
ফরিদপুর 1 'শাখানদী পেরিয়ে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় জাছে।' 

৬ ্বপনকুমার ঘোষ ॥ কোন্নগরে (হুগলী ) ১৯৪৭ খু জন্ম, হায়ার 
সেকেপ্ারী পরীক্ষার্থী নাট্যাভিনয়ে উৎসাহী ও সাহিত্যাকছরাগী। গজ 
লেখার দক্দতা আছে। 

গু প্রবীরকুমার সুধোপাধ্যায় ॥ কলিকাতার ভবানীপুরে পৈতৃকর্ষাড়ীতে 
১৯৪৫ সালে জন্ম । বালাকাল থেকেই গল্প ও কবিতা লেখায় অভ্যাস, 
রাজনীতি ও দেশসেবার কোক 'আছে। এবছর বি, এস-পি, হয়া 
পরীক্ষার্থা । 

$ 



৪৪ অন্তিনব 
গু রঞ্জন কুমার ॥ ধামলখালাতে (হগলী।) ১৩৪৯ বঃ জন্ব। ধন নষ্ক 

.বিস্পদ দিগার, “অডিনব'তেই কবিতা প্রথম প্রকাশিত হল। 
গল্প লেখায় হাত আছে। 

ও শ্রীপথের সাথী ॥ কবির আসল নাম প্রীলক্্ীনারারণ ঘোষ ) ধনিয্থা 
খালি (হুগলী ) বর্তমানে ২৩টি সাময়িক পত্রিকার সং গ্রে যুক্ত এবং 
ফপ্রুবতারা'র সম্পাদক । 

ও মাণিকলাল চক্রবতী ॥ পুকণলিয়া পলিটেকনিকের ইলেকৃছি, ক্যাল 
বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র । বয়স ১৮। রহস্ত গল্প ও কৰিত। লেখার 
হাতট প্রশংসাই। 

উ সত)নারায়ণ সিংহ ॥ পাঠ্যাবস্থা থেকেই ভাবী সাহিত্যিক জীবনের 
প্রতি চরম অঙ্থরাগ ছিল। বীরতুমের “পুরব রাগ' ন্ীগ্রামে কবির 
জন্ম, বর্তমানে ইনি যুগপৎ সাহিত্য সেবী ও. প্রাইভেট মেডিক্যাল 
প্রা কিশনার | 

গু গোপীবল্পভ গোন্বামী & জয়বাগ (মেদিনীপুর ) এ এই শিক্ষক কবির 
জন্ম। বিভিন্ন সাময়িক পঞজিকায় এর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। 

€ প্রণতি চৌধুরী ॥ ১৯৪৯-এ এর জন্ম, ছোট্র বেল! থেকেই প্রবাসী, 
জীবনে বঙ্গভূমির নিবিড় সারিধ্য থেকে বফিত, হিন্দী মাধ্যমে পড়েও 
এরা প্রত্যেকে মাতৃভাষার সংস্পর্শে থাকার চেষ্টা করেছেন। কবির 

স্ব্য়াজ্য শা্তিনিকেতনে কবি অধ্যায়নরতা | 

€ শ্বনাম গুপ্ত ॥ হাটখুবা (২৪ পং) গ্রামে করির, জন, আসল নাম 
: সথয়াবেশ বাশ, শিক্ষকৃত। কার্ধে বর্তমানে রী ছাচেন। করি পরিচিতি 
« খাঠিযেছেন পান হাতের কাজ বাবার হোটেলেই সারতে হয় ।*...... 
ঞ ঢাক্ষর নন্দী ॥ পৃঃ পাকিস্থানের, প্াবনম দেলার জানিরতা গ্রামে 

কবির জন্ম, ৯৬৭ সালে : কঃ ফাঃ পরীক্ষা দিয়েছেন । 



আড়িনৰ রি 
& আদিত্য বাগচী ॥ বহরমপ্ুরে মেশ্চদাবাদ) অন্ধ ১০৪৯ খু, যাদবপুর 

ইঞিং কলেজের ২য় বাধিক শ্রেনীর-ছাজ, “অভিনব'তেই প্রথম প্রক্ষাশিত 
হুলেন।, 

টি মাঃ বিভূ ॥ কবি আশ্চর্য করেছেন গার না প্রকাশের অনিচ্ছা 
» প্রকাশ করে। 

গ অদ্রেন্দুশখর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বহরমপুর গ্রামে (ফেছিনীপুর ) এই 
সাহিত/ছরাসীর জন্ম ১৩৪* বঃ। আমর। মর্মাহত যে গতি কয়েক, থহঃ 

যাব কবি এস্থস্থতায় পক্কু। 
উ চিত্তরঞ্জন মাইতি ॥ ই[ওড়ায় জনন ১৩৫৮তে। "অল্প বন্ধল খেকেই 

সাহিত্যসেবী | 

ক অরুণ চক্র ভট্টাচার্য ।। জন্ম ঢাকায়, লেখ। পড়া-পাকিস্তান, জল 
পাইগড়ি ও কোলকাতান্ব। কোলকাতা বিশ্ব-বিভ্াবয়ের বিষ্ঞানে 
বি. এস-নি এবং ইতিহাস বাষ্নীতি ও ইংরাজীতে এম, এ। 
ও বাইরের বহু স্কুল ও কৃজেজ্জে ছাকরার পর বর্তমানে কোলকাতার 
একটি গভ; স্পনসড স্ুলের সাথে যুক্ত । বহু পঅ-পত্জিকায় নিযমিত 
লেখক। 

গু হ্র্গাশক্কর মুখাজীঁ ॥ জন্মঃ মল্লিকপুর, যশোহর, উচ্চতর মহা 
বিস্ঞযলয়ের ছাত্র, বিতর্কে, প্রবন্ধ রচনায় অত্যুৎ্সাহী।। 

ও সুকুমার পাল & কাটোয়ার নিকট আলমপুর গ্রামে কবির জন 
(১৯৩৪ শব) । কৈশোর থেকেই লাহিত্যাঙ্থজাগী, বর্তমানে কালীতল।, 
প্রাঃ বিভালয়ের প্রধান শিক্ষক । প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থ--:রড-তুলি' ও 
রানী, । 

 &উ সরোজদেব মণ্ডল ॥ ২৪ প্রগণার ছর্ধ গড়ায় ১৩৪৭ বঃকবির জন 

সত্যের শিক্ষক,রিবিধ স্কুল পাঠ্য-পুঃক প্রণেতা,। »পুঠদশায় কলেজ 



৩২২ অভিনব 

পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কবির প্রথম কাব্যগরস্থ 'তোমাঙ$জে 
জুন্ঘর দেখালো শীঙ্গ আত্মপ্রকাশ করবে । 

 অনিলকুমার সমাজদ্বার ॥ ফরিদপুরের ছুলারভাঙ্গীতে “কাব্য 
উপাধিক কবির জন্ম । নাট্যামোদী। ভৃতপৃধ সম্পাদক ঃ পদধ্বনি 
সন্দেশ | পালাযৌতে সমবায় সমিতিতে কাধ্যরত, ০০০৮৭ 

* ঈখল আছে। 

$ ভ্রীমতী গীতা! ভট্টাচার্য্য ॥ বাশ বেড়িয়। (রাজসাহী ) গ্রামে জন্ম । 
রবিজ্রান্রাগীনি | স্বামী প্রীনীরেন্দ্র ভট্টাচার্য । সাহিত্যপ্রীতি টা 
জন্মগ'্যল! চলে । 

ও নিমাইচন্জ্র ঘোষাল & হাওড়! জেলার হরালী গ্রামে ১৩৫০ সালে 
কবির জন্ম, প্রিইউ, পরীক্ষা্ভীর্পণ এক ব্যান্ক সংস্থায় চাকুরীয়া | ' ? 

গ অসিত ররণ পাল ॥ জলপাইগুড়ির হলদিবাড়ী চা বাগানে কবির 
অন্স, নিবাস £ বোলপুত্। প্রগতিনীল উচ্চ বিষ্যালয়ের শিক্ষক। 
অনাস'লহ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিশেষভাবে নাট্যামোদী । 

$ মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কবির ঠিকানা £ ১৫৫ হালদার পাড়া 
লেন, শিবপুর হাওড়া। কৰি প্রকৃতি অ্ধনে শিলপীমনে্র পরিচয় 

নিয়েছেন । 

& মহাবীর মাহাত ॥ পুরুলিয়ার পারবাই গ্রামের ১৯৫২ খুঃ কবির 

জন্ম, উচ্চ:মাঃ বিদ্যালয়ের ছাত্র | এর প্রকৃতি প্রিরতা একটি বিশেষ গু 

প রাধারমণ চট্টোপাধ্যায় ॥ বয়স মাত্র সতেরো, সাহিত্যের -প্রতি 
ভীব অন্থরাগ, অভিনয় ও খেলা-পৃলাতেও ভাল। 

& গোলাম মহিউদ্দিন মণ্ডল ॥ ২৪ পরগণার হাসনেচায় কবির জন্ম 
১৩৫৭ যঙ্গান্ধে। একাদশ শ্রেধীর ছা । কবির ভবিষ্যৎ আশাপ্রত। 

& অখিল মঞ্জুমদার & ফরিদপুরের আকপাড়া গ্রামে কবির জক্ম ১৩৫৫ 



অভিনব টা 

সাজে, বর্তমানে য়্িশা নিবাসী, 'কুর্ধনেশা পন্জিকার সম্পাহক। 

সাহিত্য জগতে নবাগত । 

গু ল্রাপ্ট, বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কবির বাস্তব ধর্মী কবিতাগুলি প্রশংসার 
দাবী রাখে। কৰি গ্রাুষেট, অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক । বাড়ী 

আসানলোল (বর্ধমান )। 

উ কেশবচন্দ্র চক্রবন্তী ॥ বিক্রমপুরের (ঢাকা) অন্তর্গত হুয়ারপাড়' 
গ্রামের বিখ্যাত চক্রবর্তী পরিবারে ১৩৫০ সালে ফবির জন্ম। 

নাট্যসন্রাট ব্রজেন দে-এর নাটক এর লহিত্য চঙ্চার উৎস। 

উ মধুস্দন পাল ॥ কবির আক্ষেপ-_“বয়সের দিক দিস বড় হয়েছি 

কাজের বড় নয় দারিদ্র প্রবল হয়ে আমার মোড় ঘুরিয়েছে. ** 

আমার মত হতভাগ্য আর কে!” বাড়ী গংগাধারী ( মুশিদ্াবাদ )। 

$ লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ ॥ বিশেষ কয়েকটি পত্জ পজজিকার নিনমিত লেখক, 
লেখায় অজন্র প্রশংসা-পত্র পেয়েছেন। সাহিতাই এর জীবন , বিএ, 

পাঠরত। 

গ মিহিরকুমার ঘোষাল ॥ বয়ন ১৮, বিস্তাসাগর কলেজের ছাত্র । গল্প 
ও প্রবন্ধ লেখাতেও হাত আছে, ২৪ পরগণার শ্কামনগর নিবালী; 

নাট্যমোদীও । 

উ সন্ভোষকুমীর বেরা ॥ মেদিনীপুরের রঘুনাথবাড়ীর নিকটে ঘোলে- 

থাওয়ী গ্রামে জন্ম । সাহিত্য-জগতে নবাগত। 

ভ নয়নরঞ্জন বিশ্বাস (যাহৃকর) ॥ কবি গল্প কবিতা! ছাড়াও যাছু 

কাহিনী, হাস্ত-ফৌতুক রচনায় সিদ্ধ হত্ত ও শিল্পী, হাওড়া নিবালী । 

& সুধার। লাহিড়ী ॥ কবির ছুঃখমরর জীবনের উক্তি জর্তি অল্প বয়সে 

একযাত্র কন্ত। কোলে নিয়ে তিনি নারী জীবনের প্রেঠ রত্ব স্বামীকে 

হারিয়ে অকুল ছঃখ সায়রে নিম । বর্তমানে নিবাস খিমিরপুরে | 



রী অভিনব 

€ জগব্জীবন জানা ॥ খেক্ছুরী খানায় (মেদিনীপুর) যোহাটী গ্রামে 
কবির জন্ম ও শিক্ষক, অভিনেতা ও পত্র-পঞ্জিকার লেখক । 

উ হারাধন বশ্মীকার 1 বজবজ (২৪ প:) থানার অন্থর্গত জয়চত্তীপু 
গ্রামে বর্তমান নিবাস, কালীপুর উঃ মাঃ বিষ্যালয়ের দশম শ্রেণীর 

ছাত্র, 'অভিনব'তেই এর প্রকাশ প্রথম । 
উ বংশীধর ঘোষ ॥ জন্ম ১৯৪৫ সালে, পুরুলিয়ায়। সাহিত্য সাধন 

বাল্যকাল থেকেই । বর্তমানে মেকানিক্যাল ইদ্ছিঃ এর ছাত্স। 

উ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় & মুশিদাবাদের বাগাছাডায় ১৩৫৯ বঃ জন্ম । 

আমতলা উঃ মাঃ বঃ রিষ্ভালয়ের স্থাত্র, সাহিত্যাহরাগী | ক 

ও বিশ্বনারথপিদ ॥ আরামবাগের নিকট ভালিম্বা গ্রামে জন্ম, কবিতা গল্প 

লেখায় উৎসাহী | ইঞজিং ডিপ্লোমা পেয়েছেন । 
$ পূরবী চট্রোপাধা্ীয় ॥ ১৬ বছরের কৈশোরিকা, নবীনা। পর 

লেখা সৌন্দর্য ও আবেগমণ্ডিত, “কুক্তমী' নামে প্রতিষ্ঠানের সভ্য । 

গ বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় ॥ আদি নিবাস (ঢাকা) কনকসার গ্রামে, এখন 

সীঙ্জাগাছি (হাওড়া) নিবাসী, বিস্ভাসাগর কলেজের ছাব্র। রি 

৬ প্রণবকুমার, মুখোপাধ্যায় ॥ সাহিত্যে প্রবল অসথরাঙ্ী, রাজনোয়াগড় 
উঃ যাঃ বিস্তালয়ের ছাত্র ॥ বহু পত্রিকায় লিখে থাকেন। টু 

€ মদনমোহন ঘোব ॥ বিহারের পুশা শহরে জন্ম, বিশ্বভারতী থেকে 

আই, এস-সি পাশ ও আই, আহ, টি, খঞ্সপুর) থেকে মেকাঃ ইনলিং । 

ও লুকুমার নাথ ॥ ২৪ পরগণার নৈহাটা নিবাসী । কবির উদ্চি “কাকি 

বোবা) আগে ছিলাম না। একটা লরী এক্সিডেপ্টের দৃষ্ক দেখে 

হয়ে যেতে হয়েছে ।” 

$ নন্দন পরক্কায় ॥ এই নামেই ইনি কবিতা লেখেন, পুরো"গার্ম 

ধশোধানচ্ছন সরকার । ভন্মঃ ১৯৪২1 শিক্ষা স্থান কটক ও 

বোঙ্গপুর, এর্থন রেলওয়েতৈ কর্মরত (বারা, হুক্দরগড়) । | 



অভিমব ৩২৫ 
গ “অসামাদ্রিক* ॥ ইনি আবল নাম প্রকাশ করতে ভীষগভাবে বাঁধা 

দিয়েছেন! উলুবেড়িয়া (হাওড়া) নিবাসী । এর লেখা প্রতিভাঘপ্ডিত। 
$ হিমাংশুশেখর জানা ॥ বাসস্থান সোলপা্টা ( মেদিনীপুর )। 
কয়েকটি বই লিখেছেন। 

গ দিবাকর ঘোষ ॥ লেখার ধার স্থতীস্ক, গ্রায় একশ পত্র-পঞিকার 
নিয়মিত লেখক, খ্যাতনামাদের অন্ততম | 

গ “বে. না. ভ.৮॥ আসল নাম বৈস্যনাথ ভট্টাচাধ্য। জন মৃণিদাবাদের 
বহরষপুর, ১৯২৮ খৃঃ। ছাত্ঞাবস্থায় জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে 
যোগ দেন, অভিনয়, শিকার ও লড়াইতে পটু । রেলওয়ে ইন্দপেক্টার 
স্ত্রী শ্রীমতী উম! ভট্টাচাধ্য হুযোগা! সহধন্থিণী | 

৪ অহুলরঞ্জন দেব ॥ আসামের করিমগঞ্জ কন্ছেজের রসায়ন শাস্ত্রের 
অধ্যাপক মূলত; কবি ও উপন্তাসিক | ঢাকাতেই পড়াস্তনা। খ্াত- 
নামাদের অন্যতম । প্রকাশিত উপগ্ঠাসের নাম “অনা বাত অন্যতারা”। 

গু অজ্য়কুমার নাগ (সাহিত্যস্রী) ॥ ঠিকানা বাড়হিন্দু, পো: _সাঁকোয়া 
(মেদিনীপুর) । প্রায় ৩৬টি পত্রিকার নিয়মিত লেখক, কয়েকটি গ্রস্থও 
প্রকাশ করেছেন । 

ও শ্রীমতী হাসি ঘোব ॥ এর উক্তি__“কাব্যজগতে আমি নবাগতা, 
সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের বধৃ। ২৭ বছরের জীবনে ক্লেখেছি অনেক, 
শুনেছি অনেক, পড়েছিও | কলিকাতা নিবাসী । 

উ দাপক সেন॥ জবা: রামাবাই, মেদিনীপুর । কাঠমুু নেপালে 
থাকেন। ইনি বান্তবর্জীবলের কৰি । 

শী গঙঞ্গেশ কর গে'হাটী আধ্য বিগ্বাগীঠ কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক, 
করিমগঞ্জ (কাছাড়) কলেজের প্রাক্তন সাহিতা সম্পাদক । 



হর অভিনব 

উ (কুমারী) রাঙ্ছু চৌধুরী ॥ অরুণাচল কাছাড়ে জন, বিজ্ঞান শাখার 
১ম বাধিক শ্রেপীর ছাত্রী । বাবা প্রীমহিম চৌধুরী, জামাইবাবু 
সতাত্রত চক্রবর্তী, দিদি সতী চক্রবর্তী, বন্ধু সথতপা ছন্দ কাবা চর্চায়, 
উৎলাহ দেন। 

উ প্র. র. সা.॥ আসল নাম প্রমোদরঞ্জন সাহা, জন্ম ১৯৫০ খৃঃ 

খারায়পেটিয়া, দরং (আসাম)। শিক্ষকতায় যুক্ত । 

উ ভাত মুখোপাধ্যায় ॥ পাচথুপী (মুশিদাবাদ) তে জন্ম । প্রকাশিত 
পুশ্তক £ গল্প লহরী' ও “বিপ্লব | বর্তমানে চণ্তীমঙ্গলের নূতন উৎপত্তি 

স্থল ব্যাখ্যা করেছেন । 
& “চিরানন্দ' ॥ বিক্রমপুরের (ঢাকা) রাড়ীখাল গ্রামে জন্ম, বহু পত্রিকার 

লেখক, অল নাম চিররঞ্কন রায়। কয়েকটি গ্রন্থেরও লেখক। 

উ নারায়ণচন্ত্র কোলে ॥ হুগলীর জগন্নাথপুর গ্রামে কবির জন্ম । এখন 
কলেজে জীববিষ্া৷ লইয়৷ ইউ, ই, সি,তে অধ্যয়নরত | 

গু সুভাষকুমার মণ্ডল ॥ জন্মঃ জাহানাবাদ (মেদিনীপুর), “মিতালী” 
পত্রিকার সম্পাদক, একাধিক প্রকাশিত পুস্তকের রচয়িতা । 

উ পঞ্চানন প্রধান (মধুকর) ॥ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, “অভিনব'তে 

হাতে খড়ি। খুড়সী (মেদিনীপুর) তে বাড়ী । 
গ অমুল্যধন ঘোষ ॥ জন্ম £ সাহেবগঞ্জ (বর্ধমান) ১৩৪৬, শিক্ষক। 

নিষুক্ত। এর কবিতার প্রতিভার স্বাক্ষর হুম্প্ট। 

গ অমুল্যমোহন রায় মৌলিক ॥ জন্ম £ ধামরাই (ঢাকা) ১৯১৫ খু; 
বর্তমানে পঃ বঃ স্থায়ী বালিন্দা। প্রকাশিত গ্রন্থ £ প্রকৃতি । 

& আবুল কালাম আজাদ ॥ বর্ধমানের পালিশ গ্রাধ গ্রামে জন, 

ছোটবেলা থেকেই কবিতা লেখায় উৎসাহী, শিক্ষকতা নিয়েছেন। 



অভিনব ৩২৭ 

উ মরুপকৃমার মণ্ডল ॥ জন্ম ১৯৫১ খৃঃ, পাটকাবাড়ী, মুশিদাবাদ ছাত্র। 

উ ন্থবোধ দেন ॥ জন্ম ১১৩৪৯, ভাক্ষা, ঢাকা । কোচবিহার কলেজ 

থেকে আই, এস-সি, ও বি, এ, বীরধরা গার্গস হাই স্কুলের (গোয়াল- 
পাড়া, আসাম) অংক ও বিজ্ঞান শিক্ষক। চিত্রশিল্পী ও গীতিকার 
হিসেবে শ্বীকূত। 

$ নিশীথ ভড়!! জন্মঃ কোলকাতা, ১৯৫০ | লোক শ্রেণীর ছাত্র। 
তীব্র অনুভূতির -প্রক্ষাপটে লিরিকধর্মী কবিতা স্য্টি করেন। নাটক 
“আমি এবং” লিখতে শুরু করেছেন। 

$ কুমারী বকুল পোদ্দার ॥| জন্ম £ বন্দর (ঢাকা) ১৯৫১। জাতক 
শ্রেণীর ছাত্রী, বর্তমান নিবাস কাটোয়া, বর্ধমান 

$ বলাকা চৌধুরী ॥ ঝাড়গ্রাম মহকুমার (মেদিনীপুর) চিয়ানবেড়িয়া 
গ্রামে কবির জন্ম, ঘি, এস-পি পাশ করেছেন। অধুনা রাউরকেলায় 
হিন্দুস্থান স্টালের কর্ষী। 

$ সত্যনারায়ণ ত্রিবেদী ॥ জন্ম £ ১৯৪৫ খুঃ, ষাশ্মানিক বাংলা বিভ্তাগের 

ছাত্র । ঠিকান! £ গ্রাঃ+পোঃ বহরা (মুশিদাবাদ)। 
$ ইল! দরকার ॥ পুঃ বাংলার ময়মনসিংহ জেলায় টাঙ্গাইল মহকুমায় 

শিক্ষিত সন্্ান্ত বংশে লেখিকার জন্স। এর কবিতায় নিরাশাবাদ 

ধ্বনিত হয়েছে । 
$ অমরেজ্জ দত ॥ জন্মঃ শ্রীহট' জেলার পাত্রখোলা চাঁ-বাগানে। 

বর্তমানে এম, এ, পাঠরত ; লি, এ মোককচঙ (নাগাভূমি)। 

ও নির্সল সেনগুণ | জন্ম £ ১৩৪২, শ্রীরামপুর, হুগলী । বৈজ্ঞানিক 
দৃ্টি-ভঙ্গীর মানুষ এবং লমাজকল্যাণত্রতী, শিক্ষক ও নামী লেখক। 

$ 'ভ্রীমান জিপস। সন্ভতোষকুমার দাশ, জন্ম £ আসামের নেফা অঞ্চল, 

নৈহাটী খধি বস্কিম কলেজে শিক্ষিত, রাউরকেলায় কর্মরত। 



৩২৮ অন্ধিনর 

উ বুধীরকুমার চন্দ ॥ ক্স ২ জগাইর হাট, বরিশাল, ১৩৪৪ ব:। 
বর্তমান কাটোয় নিবাসী, শিক্ষক । 

উ বাসুদেব বন্দোপাধ্যায় || জনক £ চাকদলা, বর্ধমান) ১০৫২। 

রাশীগঞ্জ কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্। 

& দিলীপকুমার দে ॥ ইনি বাল্যকাল থেকেই কৰিতা জেখার চর্চা 
করছেন, জন্মভূমি £ খিরিন্দা, পোঃ_রাধারুষ্টপুর (.মদিনীপুর)। 

ভ শচীনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ জন্ম £ বীরভূম, ১৩৪৩, বন পত্র- 

পঞ্জিকার নিয়মিত লেখক, বর্তমান বিছ্বারে রয়েছেন । 

ছী দেবেশকুমার দাশ ॥| ঠিকানা £ সুভাষপন্নী, শিলিগুড়ি, দাজিলিং। 

কবির তুমি কবিতার ভাবটি অনিন্দস্থন্দর | 

গ জীমতী রেপুক। চক্রবর্তী ॥ জন £ ফুলখালি (নদীয়া) ১৯৪১ খুব, 
শিক্ষকতা করেন। “অভিনব'তেই প্রথম প্রকাশিত হলেন। কবি 

সম্ভবত; নিজেকেই নির্বামিতারূপে অঙ্কন করেছেন । 

ওঁ শ্ীপ্রেমরঞ্জন' | দাশের জংগল (পাকিস্তান) কবির জন্মভূমি । 
১৯৬৭তে বি, এ, (1) দিয়েছেন বিভিন্ন পত্রপঞ্জিকায় লিখে থাকেন। 

উ জগনদীশচজ্জ দাশ (পরাশর) ॥ জন্ম : ১৩৩২, প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 

*বন্ছিবীণা”, পুরুলিয়া! জেলার জরিপ বিভাগের কর্মচারী । 

জি, দেবাশিসন্ ॥ আসল নাম দেবাশিস ঘোষ, জন্ম £ ১৯৪২, 

মামাবাড়ীতে। সপ্তম শ্রেণী থেকে লেখায় উৎসাহী, 
শ্রীমতী মিতার সংগে পরিণয় স্থজে আবদ্ধ হন। চিত্র শিল্পীও। 

উ শক্তিপন ভট্টাচার্য্য ॥ প্রীত জেলায় জক্স, দেশ বিভাগের পর 
কোলকাতায় আছেন, বি, এস-সি, পাশ করেছেন, সাহিত্য চা 

করছেন বাল্য খেকে। 



আন্নব ৩২৯ 

প্রলয় সেন' ॥ জন্ম ১৩৫৭, মাসুলালয়ে ৷ পৈস্কৃফ নিবাস রদ্ুনাৎপুর 

(২৪ পঃ)। বুনিয়াদী বিস্ভালয়ের শিক্ষক, “নবাকণ'-এর সম্পাক। 
আনল নাম প্রমোহনলাল ম্গুল। 

গ দীপক চক্রবর্তী ॥ এর ঠিকানা ৩৯৮, শেঠ বাগান কলোনী, কল্ি-৩* 

এর কবিতায় একটি স্পরিচ্ছন্ন মন নিছিত আছে। 

উ মানবশংকর ঘোষ || কবির কথায়--পসাহিত্য ও কবিতা রচনা 

বিষয়ে আরোপিত ছুর্বোধ্যতা এবং সৌখীন মজছুরীতে আমায় মল 
সায় দেয় না। জীবনানন্দ দাস আমার প্রিয় কবি।” ২৬ বুদ্ধ, 
ওত্তাগর লেন, কলি : ৯ নিবাসী । 

গু অধ্যাপক শ্রীজয়কালী ভট্টাচার্য্য ॥ জন্মঃ ১৯১৬ খু, বেরা, 
বন্ধমান। কাটোয়া কলেজের বাংল! বিভাগের অধ্যক্ষ, একাধিক 
পুত্তকের রচয়িতা! । 

গু অমিয়কাস্তি ভট্টাচার্য্য ॥ জন্স £ পৃঃ পাকিস্তান, ১৯3৫ খু । এম, 

এ, পরীক্ষার্থী, গপ্ভ কবিতাটি অনবস্ভ । বর্তমানে পানিনাগর (অ্রিপুরা) 
বি, টি, কলেজের পত্রিকা "উৎম"-এর সম্পাদক । 

গু শিবদাস চক্রবর্তী ॥ বঙ্গবাসী কলেজের .অধ্যাপক । এর বইয়ের 

নাম--(১) সন্ধ্যাসী একাধাত্রী (২) কলকল্লোল (৩) শুন্য প্রান্তরের 
গান (9) মেঘ মেছুর। কলি; ৫৫তে থাকেন। 

গু সুকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ বাকুড়া জেলার লুড়ক। গ্রাম নিবাসী, 
শিক্ষকতা করেন। “খোকার স্বপ্ন” কবিতায় কবি সুন্দর শিশু 

জগতের চিত্র 'একেছেন। 

গু নিরাপদ দত্ত ॥ ৩৪ বছরের ব্যক্তিকেন্দ্রিফ কবি “বিরহ' কবিতায় 
স্থরের ধার! বইয়ে দিয়েছেন । পরীর রুদ্শর বুধুরা' গ্রামে কবির নিবান। 



৩৩, অভিনব 
৬ দিলীপকুমার সেনগুগু ॥ বর্ধমান -জলার মানকর গ্রাম জন্মভূমি, 

কলিকাতা নিবালী। কাবা জগতে নবাগত । 

প শংকরনাণ সেন এর বাবা কাকা সবাই ইজজিনীয়ার । কাকা 
কবির কবিতার খাতা ওজন দরে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। জন্ম £ 

হাওড়া, ১৯৫২ খ্ুঃ। 

উ অনাদিনাথ রক্ষিত ॥ বি, এ, (অনার্স), শিক্ষকতা করেন । কবি 

কুমুদ মন্তি কর পার্বতী গ্রাম পালিশ গ্রামে জন্ম (বর্ধমান), 

কাব্যোৎসাহথী । 

গ বিপ্লবকুমার £সনগুপ্ত ॥ কবি কাচড়াপাড়া নিবাসী, জন্ম £ ১৯৪৭, 
নৈহাটী খধি বঙ্কিম কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র, ভবিষ্যৎ সম্ভাবন[ময় | 

ী বিজয়কুমার লম্কর | জন্ম ও নিবাস £ জিপুরার আগরতলা, ১৯৪৩। 

সামাজিক সংগাতই কাব্য প্রেরপার উৎস। এখন গুমটী প্রজেক্টে 

বিভাগীয় পদে কাধ্যরত । 

গ বিশ্বনাথ বানাজীঁ ॥ মুশিদাবাদের (নওদা থানা) বন্দাবনপুর গ্রাম 

নিবালী কবি আমতলা হাঃ সঃ স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র । 

€ শনুপকুমার পাড়ই ॥ হাওড়া জেলার রঘুদেবপুর গ্রামে জন্ম, ১৩৫৭ 
১৩ বছর থেকেই সাহিত্যোৎসাহী, বাধা-বিস্ব সত্বেও । নবাগত। 

$ অসীম বকৃসী ॥ জনজীবনের কবি। জন্মঃ কলিকাতা, ১৯৪৪, 

বি, এস-লি, পাশ করে এখন রৌরকেলা' ই্ীল প্র্যাপ্টে ট্রেনিং রত। 

 শন্ডুনাথ দত্ত । জন্ম : বাশবেড়িয়া, নিবাস ইলামবাজার (হুগলী) 

কবির “নবীন” প্রশংসাহী 

গ মৃত্যু্জয় ভট্টাচার্য! । বিশ্যাপাগরের জন্ম ভূমির নিকট কুরাণ গ্রামে 

জন্ম, ১৩৬১। “অভিনহ'তেট আন্মপ্রকাশ, ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ! 

& নন্দছুলাল আচার্য ॥ বর্ধমাঘর সীকতোড়িয়াতে জন্ম ও নিবাস, 



অভিনব ৩৩১ 

আমানসোল বি, বি, কলেজের ছাত্র, কয়েকটি পত্রিকায় লিখেছেন । 

সাহিত্যোৎসাহী । 

ভি নুধাংশুকুমার দাম ।। প্রেস ম্যানের কেবামতিতে “মি: দাম”কে 

হ'তে হয়েছে “দাস”, তজ্জন্ক লজ্জিত ধানবাদ ব্যাক্ষে কর্মরত । 

ছুটি শেখরচন্দ্র বনু কবি 5৫1১বি, রতনবাবু রোড, কাশীপ্পুর, 

কোলকাত। নিবাসী । স্রেজ্নাথ কলেজে বি, কম 'পাঠরত, পক্জ 

পত্রিকায় লিখেন, জন্ম ১ ১৯৫০ । 

ভ রামকিস্কর বিশ্বাস ॥ জন্ম ও নিবাস : মেদিনীপুরের (নারায়পগড় 
থানা ) কশবা গ্রাম, ১৯৪২। কবি যেন লেখা বন্ধ না করেন। 

ভউ অনিলবরণ মাহাত ॥ ইনি কবি দীলেশ্বর মাহাত-এর ভাই, 

একাধারে চিত্-শিল্পী, কবি ও ম্যাজিসিয়ান। ' জন্ম £ মলিয়ান 
( পুরুলিয়া ), ১৯৪৮। 

ভট প্রভাতরঞ্জন ঘোষ ॥ কুড়কুড়ি ( হুগলী ) গ্রামের কবি এখন কলি : 

মেডিক্যাল কফেজে ভাক্তারী পড়ছেন। স্বর্ণ পদকে পুরস্কৃত, হাঃ 
সেঃ পরীক্ষায় দু'টি লেটার সহ ১ষ বিভাগে উত্তীর্ণ । 

ভ নুকমল ঘোষ ॥ ১৩১ বালিগঞ্জ ষ্টে; রোড, কলিঃ ১৯ হ'ল কবির 
ঠিকানা, জন্ম £ ব্যারাকপুর, ১৯৫২।: প্রার্থনা কবিতাটি একান্ত 
বাস্তব-ধর্মী। 

ভি অধীরচন্দ্র মগ্ুল ॥ কবি গ্রাুয়েট ও শিক্ষক। কবির মতে কবিতায় 
' মানবিকতা বোধে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ। ঠিকানা ; 
শ্ীকৃফপুর, পোঃ শুকদেবপুর ( ২৪ পঃ)। 

3 গৌরীশঙ্কর ভট্টাচাধ) ॥ একান্ত বাস্তব জীবনের কবি, উঃ মা; 
পরীক্ষার্থী। ঠিকানা ২ দেশগ্রথম দেশপ্রাথ হাইস্কুল, পো দশগ্রাম 

( মেদিনীপুর )। 



৩ ্ষতিনব 
উ দীলেশ্বর মাহাত॥ পুরুলিয়ায় মবিয়াম প্রাঘে কবির জন্স, এরা ছুই 

ভায়ে সাহিত্য চচ্চা করেন । “অভিনব” এর সম্পাঙ্কমণ্ডলীর সংশ্য । 

ভ নিলকুমার প্রধান ৪ টাকাবেকযা গ্রাষে (যেবিলীপুর ) ১৯৫১ 
সালে জক্ম, ১৯৬৮ তে উঃ মাঃ পরীক্ষার্থী । 

€& জীবিবেক কামিল্যা (কর্নকার)& 'খড়ার' শহরে (মেদিনীপুর ) 
“্রীপতি সদন” | অধ্যাপক প্রীন্কৃষার দেব একে উৎসাহ দিতেন। 

“19829 115 8 850 10185 (01818 স্থর আদর্শ ছেলেবেলা 

থেকেই গ্রহণ ক'রে অনেক ছুঃখ পেয়েছেন। এখন চাকচিক্কাময় 
জগতে [116 115106 ৪৫ 21880 0:02076 ছাড়া উপায় নেই 

বলেই এর বিশ্বাস। বাস্তবের আঘাতে সাহিত্যের নেশা ছুটে যেতেও 
পারে। “অভিনব” এর প্রকাশে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন । এম, 

এ,'পরীক্ষার জন্ত তৈরী হচ্ছেন। 

টি কিশোরীমোহন নম্কর & ইনি কাকন্ধীপ খানার অন্বর্গত মধুল্থদন 
পুর নিবাসী, গাক্ধীজীত্র আদর্শে অপ্রাণিত, একনিষ্ঠ কর্মী । 

পল্লী-যঙ্গল আমর ( আকাশবাশী ) এক কবি। 

& বিদলচন্্র বাগান ॥ উড়িস্কার্ধ বালেশ্বরের বুড়িবালামের তীরে 
মধ্যবিত ঘরে কবির জন্ম । বর্তমান নিবাল হাওড়ার স্থলতা নক্পুর 

গ্রামে । 

৪ স্যামলকুমার রাণা। ॥ কবির জন্ম হুগলী জেলার পোল গ্রামে । ইনি 
বিশিষ্ট সমাঁজকমী ভীমুত দেবেন্দ্রনাথ বাণার ভ্রাতুপ্পুঞ্জ। এর ব্যক্তি 

জীবন ও কবি জীবনে গেবেন্্রবাবুর প্রভাব পরিস্ফুট | এর ,লখা 

অন্ততষ কবিতা “বিক্ষিপ্ত চিদ্তা', “কালে! ও আলো, অনস্তপ্রেম' 

তাক ও এক ফালি ঠাদের আলো?! ওয় কবি জীবন পূর্ণতা পাক 

এটাই আমাদের কাজনা । ---ই্রদিবার্কর ঘোষ। 



 ক্যকুমার বেরা (উরি )॥ কবি নবাগত, 'অভিনর' সম্পাদকের 
গ্রামেই বাড়ী। বি, এ ক্লাসের ছাঅ, উদ্কান পরিচর্যা, ভ্রথণও 
ভালবালেন, “বিবেকানন্দ শ্বতি মন্দির (আশ্রম ) এর প্রতিষ্ঠাতা ও 

পরিচালক । 

ভি সুবলচন্দ্র সামস্ত ॥ নিবাস £ গোকুলনগর, পোঃ চেতুয়া রাজনগর 

( মেদিনীপুর ), “উন্মেষ” পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট ও বিভিন্ন পন্রিকার 

লেখক । 

উট বলরাম চক্রব্ী ॥ নিবাস : গ্রাঃ+পোঃ টকা মানশ্ী (হাওড়া ) 

পাচাক্ল শ্রীহবি বিদ্ভামন্দিরের শিক্ষক, এম, এ, বি, টি, সাহিত্য এব. 

জীবনের ব্রত। 

ভউউ শ্রীমতী ছবি নাগ ॥ নবাগতা হলেও নিয়মিত লেখেন। অভিনব - 

₹ঝলনের “তোমার জন্ত” কবিতার কবি শ্রীঅজয়কুমার নাগের 

নহুধমিণী । 

$ মশালকাস্তি দাম ॥ বয়স ১৭ চলছে, ৪, ফরিদপুর জেলায় জঙ্স। 

মালিপুর ছুয়ার কলিজিয়েট স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র । 

গ পীযুষকাস্তি সিংহ রায় ॥ বয়স ১৯, সাধারণ ঘরের ছেলে, কলেজে : 
২য় বর্ষ চলছে। গ্রাঃ+পোঃ হরিপাল (হছগলী)। সাহিত্যেৎলাহী । 

উ অলকা রায় ॥ বয়স ২০। এই নবীনা আনামের একমাত্র সর্ব. 

ভারতীয় বাংলা মানিক “অলকার” সম্পাদক এ্রমমিহিররঞ্জন 

ওট্রাচাধোর বামদত্তা বি, এ, পড়ছেন, সংগীতাহ্রাগিনী, দাদ। শেখর . 
রায় লিনেমা জগ্নতের প্রাঃ প্রখ্যাত অভিনেতা । 

উ নয়নকুমার রায় (অভাগা) ॥ আগরাংগাবাদ (বিহার) এর জন্মস্থান 
“ভবন” পত্তিকার লম্পাদক, একাধিক চলচ্চিত্রের, অভিনেতা । | 

গ শ্রীমতী : খিক। রায় ॥ ইনি হিন্দী সাহিত্যে বি, এ, (কোবিদ) 



৩৩৪ অঞ্জিনর 

ূ্বঘবতী কৰি প্্রীনয়মকুমার রায়ের জী, বিবিধ পত্রিকার জেখিকা। 
শিক্ষকতা করছেন । 

কাজিসাধন ফৌজদার ॥ নিবাস  মীরবাজার, মেদিনীপুর শহর 
সাহিত্য সাধন। এর জন্মগত | বনু পত্রিকার লেখক । 

$ সোমনাথ দে॥ কলি; বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছাত্র, ২৮, দেবেন্দ্র মঙ্লিক 

দ্র, কলি: ১২ এর ঠিকানা । কবি কি নৈরাশ্থাবাদী ? 

$ কে চক্রবর্তী (কবিভূষণ) ॥ মেদিনীপুর শহরের খ্যাতনামা গীতি 

কবি, চাকুরীজীবী, সদালাপী। 

উ দিলীপকুমার বাগ ॥ “অভিনব-অগ্রন্নী” কিশোর মালিকের দম্পাদক, 

হাওড়া নিবাসী, গল্প লেখায় হাত আছে। 

$ বিজন ভট্টাচার্য ॥ নিবাস £ গম্ভীবনগর, ঘাটাল, মেদিনীপুর । 

শিক্ষকতা করেন, সংগীত শিল্পী, নাট্য-শিল্পীও । বু পত্রিকার লেখক । 

$& ভারতী ঘোষ (মুক্তি) ॥ নিবাস £ উড়িষ্যার আঙ্কুল। কোলকাতায় 

বাসন্তী দেবী কলেজের বি, এ, ক্লাসের ছাত্রী। “প্রেম” উপন্যাসের 

ধারাবাহিক লেখিকা! । 

$ শ্তামাপ্রসাদ দাশ ॥ কযাপাট (হুগলী) গ্রামে জন্ম, ২য় বর্ষ অনাসে র 

ছবাত্র, বহু পত্িকার লেখক, গল্প লেখে পুরস্কার পেয়েছেন । 

$ হরিসাধন পাইন ॥ ইনি নজরল সমসাময়িক কবি, স্ৃবক্তা খ্যাত 

নামাদের অন্ততম। নিবাস খাটাল, মেদিনীপুর । 

$ জীবন সরকার ॥ ৪, অনরেট ফাষ্ট লেন, কলি: ১৪ নিবাসী 

সবিনয়ে লিখেছেন “আমি ছোট মাধ, আমার আশা ছোট”... 
সাছিত্যোৎনাহী। 

গ বিজয়কুমার মাজী ॥ “অভিনব সম্পাদকের গ্রামেই এর নিবাস, 

বি, এ পরীক্ষার্থী । বয়সে তরুণ, ১ম প্রকাশিত হলেন, কীড়ামোদী। 



খভিনধ ৬৩৫ 

$ শ্রীমতী মায়া মি ॥ 'অভিনব' সম্পাকের সহধন্মিনী এবং “অভিনব' 
এর প্রকাশিকা ও বর্তমান কবি পরিচিতির সংগ্রাহিকা। সাহিত্য 

জগতে নবাগতা । বয়স : ১৭ (ভাঙ্রের বৃহস্পতিবার 'জল্মাষ্টমী”), 
বাব! প্রীভবতারণ চক্রবর্তী, দিদি বীশাপাণি, যৌছি প্রতিমা, ঠাকুরপো 
মূকুন্দ ও তাঁপস এর কবিতার অন্্রাগী পাঠক । দেশভ্রমণের স্পৃহা 
রামায়ণ, মহাভারত, গল্প ও উপস্থাস পাঠের নেশা-প্রবল। ২ বছর 

আগে ( অগ্রহায়ণের ১৬ই বৃহস্পতিবার ) প্রথমা কন্যা “সুপ্রিয়াখকে 

পেয়েছে, নিবাস : স্প্রিয়া আবাল ( মিশ্রভবন )। 

গ অনুপা দাশ ॥ কবিতাকেই ভালোবেসেছেন, রবীন্ত্র ভারতী বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ে বাংলা অনা” নিয়ে পড়ছেন। ছবিও আ্বাকেন। হাওড়া 

উ শুদ্ধসন্ব বনু ॥ বাংলা তথা ভারতজোড়। নাম কবি ও সাহিত্যিক 

হিসেবে । কলিকাতা দেশবন্ধু কলেজের প্রিন্দিপ্যাল। 
ভউ .পামলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ এর কারবার আকাশে, কারণ, ইনি 

বৈমানিক, হয়ত বিমানেই কবিতা লেখেন। নিবাস £ সাতিঘরা 
(২৪ পঃ) এখন কানপুর € ইউ, পি, ) নিবাসী । 

গ গৌর দাশ॥ এর জন্ম £ নাটোরে, ১৩৪৩ আই, এস, পি, গড়ে 

বি, এ, প্রতিভার পধ্যাপ্ত শ্বীকৃতি ও সম্মান পেয়েছেন । ১৪ খানি 
কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত! 

গু কণিক। ঘোষ ॥ ন্বরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রি, ইউ, ছাত্রী, সর্বতোভাবে 
রবীন্জানুরা গিনী, সাঁতারে সুদক্ষা, বাড়ীর ছোট মেয়ে, পুরো ঠিকানা 
ছাপাতে লঙ্জিত! যৌবনা। 

উ আশুতোব রায় ॥ আনানসোল বিধ/নচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা রত। 

ফ্যাট নং ১, গরাইম্যানসন, এম, বি, গরাই রোড, আসানসোলে 

থাকেন। সাহিত্যোৎসাহী। 



৮৮৮ অঞ্জিনব 

 বৈন্তন]থ কু ॥ শিক্ষক, কারশীরাম দাশ বিষ্তায়তন, পঞ্চালনতলা, 
_ কাটোয়া (বর্ধমান)। সাহিত্যোংসাহী। 

ও মঞ্চ মিত্র ॥ ইতিহাসের ম্বাতকোত্তর অধায়নে ব্যাপৃতী থাকলেও” 

সাহিত্য তাঁর অবসরের একান্ম সংগা, অগণিত পত্রিকার লেখিকা, 

নেতাজী স্থভাষ রোড, হাওড়ায় থাকেন । 

উ অমরনাথ বস্থ ॥ ১৪ বছর থেকে সাহিত্য চা চলছে, হাওডা নিবানী 

বি, এ, পাঠরত, লাংবাদিক, বিতিন্ন পত্র-পত্রিকার লেখক । 

গ নির্ষলকুমার চক্রবর্তী ॥ “পাত। বাহার” সাহিত্য পঠিকাণ সম্পাদক 

মজিলপুর, পোঃ--জয়নগর (২৭ পঃ) ঠিক।নায় এর নিবান। 

$ কুমারী প্রতিমা সিংহ দেও ॥ উচ্চ মাধ্য: পরীক্ষার্থী । বাজনোয়। 

গড় (পুরুলিয়া) রাজ পবিবাবেব বুমাবী কন্যা, পপাইনি উত্তব" 

কবিতাতে শিল্পীমনের ব্বক্ষিব আছে। 

ঙ শ্রীবীরেশ্বর সিংহ ॥ ঠিকানা £ তারাপ্রেন, রামপুর হাট, বীরভূম 

প্রকাশিত “বহ্চিশিখ” উপন্তাসেব লেখক, কয়েকটি পত্রিকাব প্রকাশক 

এবং সাহিত্যোৎসাহী । 

সুভাষচন্দ্র পাল ॥ পউষসী” পত্রিকার সম্পাদক, ঠিকানা £ ৭৩, এম 

৪ কোয়ার্টার নিউ কেবল টাউন, জামসেদপুর-৩, বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে 

“অভিনব” এর প্রকাশে সাহায্য করেছেন। 

উ সত্যেন্দ্রনাথ জানা ॥ তরুণ কবি, ঠিকানা £ বাগনান, হাওড।। 

বহু পত্র-পত্রিকার লেখক, “কেন ?-র উত্তর কবি পেয়েছেন কি ! 

উ সমর বসু ॥ সাহিত্য চ্চাকে পেশ। হিসেবে গ্রহণ করার কোন বানন 

কবির নেই, কিন্ত অবহেলিত কোটীকের শরীক হতে চেয়েছেন কবি। 

গ্রাঙ্ভুয়েট । সোদপুরে (২৪ পঃ ) থাকেন। 



অভিনব 2৭ 

কী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ॥ জন্ম: রাজপাহী, ১৯৪৪1 শিখন কালি 
হিন্দু বিশ্ববিস্ভালয়। ঠিকানা; পো:--বাগভোগৰা ( দাজিলিং ), 

.. ইউ, পি, বিহার ও আন্দামান হ্বীপপুঞ্জে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন । 
উ ডমনচন্দ্র মাহাতে। ॥ ভবিষ্যতে মহা পুরুষ হলেও আশ্চধ হবার নেই, 

কারণ চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠকালে “কর্ণ” নামে বই লিখেছেন, “আমি 
চাই”, “্টুক্ন গীত” “আকালের গীত” নামে ৩টি বই প্রক্ষাশ করেছেন । 
এখনো ১১টি বই অপ্রকাশিত আছে। জ্াতিষ ও দর্শনের ছাত্র, 
পে।ঃ ভালকী, পিংভূষ, (বিহার )। 

উ ডা; এন, বের। ॥ াক্তারবাবু কি পুরোনাম জানাতে ৬য় পেয়েছেন? 

' অসম্ভব রোগীর ভাড এব কারণ হতে পারে । শিক্ষ। জীবনের পর কর্ম 

জীবন। বয়স ত্রিশ বনর। ষ্টেট ফ্যাকালটিব উপাধিপ্রাপ্ত হোমিও 
প্যাথিক চিকিৎসক সাহিত্য চর্চা অল্পই করেন, তবে কাব্যান্তরাগী । 

চিকিনক হিপিধে খ্যাতি অর্জন করেছন । 

গ নারায়ণ মান্না ॥। অনাস” পহবি, এ, পরাক্ষার্থী। অত্যন্ত বিনয়ী, 
সদ[লাপী, সাদশ চরিত্রের । স্থলেখক । সম্পাদকের স্বগ্রামে থাকেন। 

গ অমিতাভ দাস ॥ হায়ার সেকেগারীর ছাত্র, এ বছর সমগ্র স্কুলের 
কবিতা প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থানাধিকারী। ঠিকানা £₹ ৭২, মিডল 
রোড, ইন্টালী, কলিঃ ১৪। 

উ গোরা সান্যাল ॥ ১০ বছর ধরে লিখেও নিজের “লখার উপর অনাস্থা । 

' লিখেছেন-_-.করাণীর চাকরীর দাক্ষিন্তে প্রবানী |” কানপুর (উঃ প্রঃ) 

নিবাসী । 

উ কৃকচন্ড্র দাম ॥ বরিশালের “চাউলা কাঠি গ্রামে জন্ম, ১৯৪৭। 
€০ সালের দাক্গায্ কোলকাত। আগমন । এখন বি, এ, ছা ও 

ডাক বিভাগের কর্মী । 



নত অভিনব 

 বিভাস মিত্র ॥ পৃঃ পাকিস্তানে জন্ম, ১৯৪*। এখন বর্ধমান শহর 

নিবাসী, সরকারী দণ্ঠরে কর্মরত | “জয়ধ্বনি' পজ্জিকান্ধ সম্পাদক । 

$ অসীমকুমার ত্রিবেদী ॥ ইচ্ছাপুর (নবাবগঞ্চ, ২৪ প:) নিবাসী। ' 

“মধ্যবিত্ের ট্রাজেডিতে ব্যক্তিমনের স্থুর প্রতিধ্বনিত | 

& কবি মহেন্দ্র সাহা ॥ বঞ্চিত অবহেলিত নীচকোটি জনের ব্যথা-ই 
এব কবিতার উৎস, দীপ জেলে যাওয়াই এর জীবন নক্ষ্য। যাদবপুর 

( কলিঃ ৩২) নিবাসী । 
$ সুনীলচন্দ্র সেন ॥ জন্ম ; ১৯২৪, গ্রাজুয়েট, সরকারী চাকুরে। 

সাহিত্যচচ্চ। ছাত্রাবস্থা থেকে, বনু পত্রিকার লেখক । 

€ তবতোবকৃমার রায় ॥ জন্ম : খুলনা (পৃঃ পাঃ) ১৯৪৭। বর্তমান 

রুষ্ণনগর নিবাসী, বহু পত্রিকার লেখক। 

গ মাণিক চক্রবর্তী ॥ জন্ম £ কুমিল্লা পৃঃ পাঃ)। আই, এস-সি ও পৰে 

ইঞিনিয়ারিংএ ডিপ্লোমা । এর “রৌন্রের স্বভাব” গল্পগ্রন্থ প্রকাশের 

মুখে। এখন কোলকাতায়। 

$ মুণালকাস্তি রায় ॥ কল্যানী বিশ্ববিদ্ভালয়ের বি, এস-নি (এগ্রিঃ) 

অনাসের ৩য় বর্ষের ছাত্র। জন্ম £ ১৯৪৬. গল্পে হাত আছে, 

শালকিয়ায় (হাওড়া) থাকেন। 

$ জগগ্সাথ বাগ ॥ ইংল্যা্ড দঃ আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া ও রাশিয়ায় 

কর্মরত । আদি নিবাস : গড়প্রতাপনগর, ঘাটাল, মেদিনীপুর । 

জন্ম ; ১৩৪২ । কাব্যোৎসাহী । 

$ নীরেন ঘোষ ॥ বয়স ২০, গ্বাতকশ্রেণীর বি, কম, ছাজ। পূর্ব 

য়েলওয়ের কারিগরী শাখার শিক্ষানবীশ, অভিনয় দক্ষ । জামালপুর, 

(মুঙ্ষের, বিহার) এ থাকেন। 



অভিনব ৩৩৪ 

উ সোমনাথ চক্রুবতর ॥ “জন্ম ১৯৪৭ সালের ২৮শে জানুয়ারী । 

বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও সাহিত্য সম্পর্কে উংস্থক্য খুব বেশী। এবছর 

বি. এস-নি ফাইনেল দিয়ে শিক্ষকতা করছেন।” ঠিকানা £ পোষ্ট 

রাখীরবাজার, জেলা £ ত্রিপুরা । 
গঁ রঞ্সিতকুমার চক্রবতী ॥ এখন বাখরগঞ্জ (পানা) নিবাপী, জন্ম পৃঃ 

পাকিস্তান। স্থানীয় কলেজে বি, এ, পাঠরত, লেখক ও সমাজ 

সেবক। 

গ জয়শ্রী দেব॥ আদিবাড়ী যশোহর জেলার নলদী গ্রামে। স্বামী 
প্রফেসার শ্রস্গকুঘওর দেব। উওয়েই এম. এ,। পুর্বে একাধিক 

পত্জিকায় লিখতেন, এখন পোঃ ঘাটাল. মেদিনীপুর এ আছেন। 

গ গোবিন্দচরণ মিশ্র ॥ খড়ার শ্রীঅরবিন্দ বিদ্ঞামন্দিরের ষষ্ঠ শ্রেণীর 
ছাত্র, কাব্যজগতে নবাগত, অভিনব" সম্পাদকের ভাই । 

গ গৌর গোস্বামী ॥ সস্ত্রোষপুর লেক সাউথ, কলি £ ১২ কবির নিবাস 

$ সতোম্বর চক্রবর্তী ॥ ঠিকান! £ বৈকুগঠপুর, চন্দ্রকোণা (মেদিনীপুর), 
শিক্ষকতা করেন। 

$ হীরালাল সাধক ॥ বয়ন ১৭. এর পরিচিত ছুঃখময়, পাকিস্তান 
থেকে ভারতে আগতদের মধ্যে, নিঃস্বহায়দের মধ্যে একজন । জীবনের 

লক্ষ্য সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চা। 

& কাতিক দত্তরায়॥ জন্ম £ বর্ধমানের মেড়াল গ্রমে। ৬৬তে 

ইংরেজী অনার্স সহ বি, এ, পাশ করেন। তারপর শুরু হয়েছে 
কঠিন বাস্তবের কর্মমুখর দিনগুলি বর্ধমান বিশ্ববিদ্তালয়কে কেন্দ্র করে। 

 বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ নবাগত । জন্ম £ রাঁচী, ১৯৪৮ 

বাংলাদেশের মজিলপুরে থাকেন। অনার্প সহ বি, এস-সি পরীক্ষা 
দেবেশ। 



রঃ অভিনব 

ছি পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী ॥ বয়স ১৫, একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। কয়েকটি 
কবিতা আকাশবাণীর গল্প-ফাচুর আসরে প্রচারিত। শর বাবা 
সাহিতিাক নরেশ চক্রবর্তী | 

উ চ্ডীচরণ দে ॥ দশগ্রাম (মেদিনীপুর ) স্কুলের উ: মাং পরীক্ষার্থী । 
এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়। | 

(উট বিকাশচন্্র সামন্ত ॥ নবাগত শ্কলের ছাত্র, গ্রাম ও পোঁঃ- 
কুচমুন (বর্ধমান ), কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে । 

ভি রাধানাথ খাটুয়া ॥ আমরা ভুঃখিত যে, প্রেসম্যান “রাধা? কে “রাখা? 
ছেপেছেন। ঠিকানা £ গ্রাঃ ও পোঃ পশ্চিমবাড় (মেদিনীপুর, 
সাহিত্যোৎসাহী | 

সুনীলকুমার মুখোপাধায় ॥ ঠিকানা £ গোকুলনগর, পোঃ_ 
চেতুয়ারাজনগর (মেদিনীপুর, কবির কবিতায় ভাব আছে, 

মুন্ষিয়ানা নাই। 

(উ বিজয়কুষ্খ বেরা ॥ ছাটাল রবীন্দ্র শতবাধিকী মহাবিষ্ঠালয়ের ১ম বর্ষ 

সাহিত্য বিভাগের ছাত্র । বাড়ী মেদিনীপুর জেলার ডেবর! থানার 
ভবানীপুর গ্রামে । 

রাজকুমার রায় ॥ বরাণীগঞ্জের (বর্ধমানী। নিকট চাকদলা গ্রামে জন, 
১৩৫৫ 1 আসানমোল পলিটেকনিকের ১ম বর্ষের ছাত্র, কাব্যোৎসাহী | 

উট প্রদীপকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ জন্ম £ তমলুক, যেদিনীপুর ; ১৯৪২ খু: 
নেশা: নাহিত্য ও খেলাধূলা । 

ৃ ছি ফান্তনী মুখাজর ॥ ঠিকানা £ ৯নং কপালী পাড়া লেন, জয়চণ্তীপুর, 

পোঃ ব্বজ (২৪ পঃ)1 জেখধিকার খু মংগল" ছোটদের মনের 

খোরাক জ্দুগিয়েছে | | 

্ 



গমভিনব ৩৪১ 

উ সৃগাক্কৃষ্চ রায় ॥ জন্ম £ ১৪৪৭ খু, আলিমাকান্না, অরমনসিংহ 

(পৃঃ পাক) বর্তমানে পঃ বং বাসিন্দা। কতকগুলি পঞ্জে পত্রিকায় 
লিখে বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়ত। অর্জন করেছেন । 

ও শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ভূতপুর্ধ রাষ্ট্রপতি ডঃ বাধাকফল ও গবেষণ। 

দপ্তরের যন্্রী ডঃ হুমাফুন কবীব কর্তৃক প্রশংসিত কাচা হাতের কাগজ 

এর লম্পাদক। ঠিকান! £ হাজারীবাগ, রাচি। 

গু প্রতাপরঞ্জন হাজরা ॥ “ লেখাপড়া হবে না, কাজে লাগিয়ে 
দাও” তথাকথিত মন্তব্য ব্য করে কবি কলকাতা 

এম, এ, হয়েছেন সাহিত্যিক, সমালোচক ও শিক্ষক স্ত্রী জীমতী শিখা 

হাজবাব অতুযৎ্সাহে। ঠিকান। £ চাতরা, শ্রীরামপুর (হছগলী)। 
ও আশীষকুমার গুপ্ত ॥ বর্তমানে চাকুরীরত, (ক্যালঃ ইউনি: ) এর 

বি, কম, স্কুলে বাংলায় ১ম। গার্ডেন বোর্ড, ঢাকুরিয়া (কলিং) 
নিবাসী । 

গু স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ জন্ম £ আত্রার রেলওয়ে কলোনী, 
১৯৪৬। অনার্স সহ বি, এ, আধুনিক কবিতা লেখায় হাত আছে। 

গু 'পলাতকা' ॥ এর আসল নাম '্রীনবকুমার রায়, কবিতার পাশে 
ছাপাতে প্রেসম্যান ভূ করেছেন। একাদশ শ্রেণীর ছাত্র । পোঃ 
মাধাইপুর (বীরভূম) নিষাসী। 

গু বিষুর প্রামাণিক ॥ সরন্বতী ও বেদান্তরত্ব উপাধধিক ইনি 'বঙ্গতীর্থ 
পত্ভিকার সম্পাদক । পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) এর বাসস্থান । 

গ বতীন্্রনাথ বালা ॥ ঠিকানা £ শক্তিগড়, পোঃ বনর্গা (২৪ পঃ)। 
নবাগত হুলেও বৈশিষ্ট ও উৎসাহী । 

উ চিতরঞ্জন জোয়ার্দীর ॥ ঠিকানা £ ছুতার পাড়া লেন, কৃষ্ণনগর 
(নদীয়া) জন্স £ পৃঃ বঙ্গ, ১৯৪৮, যান্মানিক শ্রেণীতে অধ্যয়নরত । 
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গু উদয়ন ভৌমিক ॥ "উত্তর সৈক” নামক পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক্। 
অসংখ্যা পত্রিকার লেখক । ধৃপণুড়ী ( জলপাইগুড়ি) নিবাদী। 
অভিতকুমার মাইতি ॥ ্রমাইতি তরুণ এডভোকেট, সাংবাদিক 
ও “আরো আগে" পজিকার সহঃ সম্পাদক । জবরদত্ত কোটের নীচে 
কবি মনটি লুক্কায়িত। ঘাটালে থাকেন। 

উী “তরঙ্গ” ॥ সবিতা” সংকলনের সম্পাদক । ঠিকানা ; চস্তীপুরঃ 

মেড়া, গলা । এ ছাড়া আসল নামটুকুও জানা যায়নি 

উ ম্মরজিত দাস ॥ একাদশ শ্রেণীর (বিজ্ঞান) ছাত্র, বিষ্তালয়ের “খেয়া” 

পত্জিকার সম্পাদক। ঠিকানা £ কালিয়া, পোঃ নিবিড়া (হ। ওড়া)। 

ও হরেকুফ চক্রবর্তী ॥ নিবাস : এভাপপুর, ঘাটাল (মেদিনীপুর), 

চিকিৎসক না হলেও চিকিৎলায় পাব্রদর্শী । সদ্দালাপী, মিষ্টভাষী | 

'অভিনব' প্রকাশিকার একমাত্র দাদা । 

গড ললিতমোহন সিন্হা। ॥ ঠিকানা £ এ, টি, রোড, টকোবাড়ী, 

গৌহ্া্টী। “আকাশছোয়া” কবিতা আসাম সাহিত্য পরিষদ দ্বার! 

উচ্চ প্রশংসিত," "স্বাধীন" ইহারই শেষাংশ | 

গ দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছোট থেকেই সাহিত্যসেবী। "৬৬ত্তে 

উত্তর কোলকাতা আয্বোজিত সর্বভারতীয় ভিত্তিক সাহিত্য-প্রতি- 

যোগীতায় রম্যরচনায় ২য় স্থানাধিকারী | কৃষ্ণনগর (নদীয়া) বালী । 

গ উদয়শক্কর চট্টোপাধ্যায় ॥ গ্রাম ঘারবাসিনী (হুগলী) বাসী, শ্রীরামপুর 

মিশনারী কলেজের ৩য় বর্ষের ছাত্র । সাহিত্যে, অন্কনে ও 

খেলাধুলায় পটু। 

গ বীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ কবি পরিচিতি পাঠাননি। ঠিকানা : 

পোঃ গোকর্ণ (মুশিদাবাদ )। 

 অশোককুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ জঃ কদমতলা (হাওড়া) ১০1১. 

. ফুচিল সরকার ১ম বাই লেন, ১৯৪৬। নবাগত 
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উপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ জন্ম: মাজপুর, রায়না, বর্ধমান; 

১৩৫৭। একাদশ শ্রেণীর ছাত্র, ১৩৭২ থেকে লিখে চলেছেন । 

ভবিষ্বুৎ সস্ভাবনার বীস্ত এর কবিতাতে নিহিক্ত ! | 

উ রণজিৎ দেব ॥ সম্পাদক 'অজিবুত্ত' সাহিতা ট্রমাসিক। বরিধুত্ত 

সরণী, কুচবিহারে বাসস্থান, বহু পত্রিকার নিয়মিত লেখক। 

গ শ্রীমতী সন্ধ্যা কামিল্য! (কর্ণকার)॥ নিতাশ্ব নধাগতা হলেও 
উৎসাহী । উপন্যাস পাঠ ও পানস্থপারাতে আগ্রহ্থী। শ্রীবিবেক 

কামিল্যার (কর্মকার) উৎসাহে পড়াণুনা করছেন। খড়ার' এর 

শ্বশুরবাড়ী--“ঞ্ণতি সদন” | ্ 

গুপ্তচর || ইনি গুপ্ত হয়েই থাকতে চান। গুপুচর ছগ্মনাম সার্থক। 

রাধাকান্ত দাস ॥ বি, এ অনাস” সাহিত্যে নতুন। সাহিত্যিক 
অজ্বনাগের শিশ্ত, শিক্ষকতা করছেন। “মালাবুড়ো”র "আধুনিক 
প্রেমের কবিতা” সংকলনে এর কবিতা আছে। 

গ রাজা রণজিত কিশোর সিংহসাহস রায় (ভক্তিশাস্ত্রী-গোস্বামী) 

ছি, 2351170000৮ চি, ০257 বত স০:৮ 
শ্রীযুক্ত পুষ্পরাণী সিংহসাহস রায় (ভক্তিভারতী ॥ এদের 
ঠিকানা ও নিবাস : পোঃ রামগড় (রাজবাড়ী) মেদিনীপুর । ৫* 
বৎলরের প্রাচীন রামগড় রাঞজবংশে রাজার জন্ম । উলুবেড়িয়ার 

নিকট কৈজুড়ি গ্রামের রায় পরিবার এর শ্বশ্ুরবাড়ী। রণজ্িতবাবুর 

পিতা কুমার ৬বীরেন্্র কিশোর সাহিত্যপ্ী। ইনি মেদিনীপুরে 

একমাত্র ও লক্ষাধিক মূল্যের অট্রালিকাসহ ছুই বিঘা জমি মাতার 
নামে কৈবল্যদ্ায়িনী বাণিজ্য মহাবিষ্ভালয় স্থাপন করেছেন। 
আলিগড় বিশ্ববিগ্ঠালয়ে অখিল ভারত বর্ধীয় বিদ্বযৎ সম্মেলনে তিনি, 

_ অহ্োপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন। বদ ও 'বৈধণবদর্শন_উউযশান্ে 
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“তীর্থ, ও 'শাস্থ্ী" ছাড়াও বিবিধ উপাধি লাভ করেন। এঁরা বিশ্বের! 
বিভিন্ন রাষ্ট্রে ও স্বছ্দেশে বিশুদ্ধাতক্তির ( বৈষব ধর্ম ) গ্রসার করে 
নিঃ ভাঃ) গেড়ীয় - বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুখপত্র “মাধুকরী” পুষ্পদেবীর 
সম্পাদনায় প্রকাশ করছেন । রাদীমা পুষ্পদেবী বৈষদ্ব-ধর্ম প্রাপা দে 
স্বকপা। রাজকুমারী (ছুলালী সিংহ-সাহস রায়) ছুল কুম্থঘ-কোমলা 
প্রিগ্ক', এখন ছাত্রী, সংগীত-নৃত্যান্রাগিনী | 

৬ সুধীর রায় ॥ ববিতা একটি স্বপ্রাণ ছবি, পিতা -্রীযজেশ্বর রায়, 
চাদপুর, বয়স-২২ | বর্তমানে “ডাঙাগড়।' কলকাতা নিৰাসী । 

গু শ্রীরামেশ্বর চক্রবর্তী ॥ নিবাস : চাপাতলা [ন্বন্দববন) পোঃ 
বামনখালী (২৪ পা জন্ম £ ১৩৪২। বাল্য থেকেই লিখছেন। 

ছদ্ুনাম “ময়ুখণ । শিক্ষকতা করছেন। 

গু অরবিচ্গকুমার দে॥ ভন্স ; দামোদব, খুলনা (পৃঃ পাকিস্তান), 
১৯২৬ খ্রঃ। বাণিজ্য বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র, অসংখ্য পত্রিকার 

লেখক। 

উ রবি গুপ্ত ॥ শ্রীঅববিন্দ আশ্রম, পণ্ভীচেবী-২তে থাকেন । বিষ্যোৎ- 

সাহী ও খ্যাতনামা । শ্রীমার পাঁবত্র ্েহচ্ছায়4 আছেন। 

গ শ্রীমতী করুণাকণ! দাস ॥ “...পরিচয় ও কবিত। পাঠের সুযোগে 
জেনেছি, বাক্তিগত জীবনে ট্রাজেডি ও নিরবচ্ছিন্ন “স্যাডেষ্ট ঘট" ই 
এব কবিতার উংস। এবং সেজন্তই এর কবিতা “কুইটেই” পায়ের, 

স্বতন্ত্র আবেদন মগ্ডিত ও সন্তাবনাময়। নিবাস : রৈকুষ্ঠপুর, 
বাুদেবপুর, মেদিনীপুর | * ” 

উ ব্ুমো-দে ॥ মেদিনীপুর শহুরে “দেবেন আল” এক নিবান। বাংল! 

জোড়া নাম, পুরোনাষ সরেজমোহন ছে । 

ও আ্ামসুন্দর আগরওয়াল! “শরদ' ॥ হিন্দী বিভাগের (72 971 



'অিনব ৩৪৪ 

1908 9800789০০5৮ ) অবৈতনিক সম্পাদক, সাহিতা ভারতী 
বিষ্ঞাবিশারদ উপাধিযুক্ত। ঠিকানা : দিন বাজার পো১ ও জে; 
জলপইণ্ডডি। 

ভি জগনাথ বিশ্বাস ॥ হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়াপ রোভার্ন ক্লাবের 

সেক্ষেটারী । গ্রা: ও পোঃ আলিপুর ছুয়ার (জলপাইগুড়ি)। 

উউ তারাপদ মশ্র॥ জন্মঃ ১৩২৬ দাঁথ ২* বছর ধরে, শিক্ষকতার পর 

এখন অবলর জীবন যাপন করছেন | যৌবনে স্বাধীনতা আন্দোলনে 

যোগ দিয়েছিলেন । “অভিনব? সম্পাদকের পিতৃব্য। ঁ 

উউ কফ গুহ ॥ জন্ম : কোচবিহার, ১৯৫২। স্বনীতি একাডেমীর 
ছাত্রী, পিতা শ্রীখেক্দুশেখর গুহ । 

উট রঙিতকুমার প্রধান ॥ জন্ম : মেদিনীপুর । সাহিত্য সৃষ্টির পথে 

সকলের আস্তরিকতাই এর কাম্য । 

উট হরেরাম পাঁজা ॥ নিবাম £ প্রতাপপুর (খাটাল) যেদিনীপুর | 
গ্রাজুয়েট, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে কর্মরত। সাহিত্যে নবাগত। 

উউ গোপালচন্দ্র মিশ্র ॥ “অভিনব” সংকলনের সম্পাদক, বর্তমান বয়স 

মাত্র ২৩, সদালাপী ও অত্যান্ত বিনয়ী । স্থানীয় কতিপয় বুদ্ধিজীবি 

শ্ীমিশ্রের “অভিনব' প্রচেষ্টাকে ছুঃসাহস, জদূরদশিতা, নিবুদ্ধিতা, 
ছেলে মাহী প্রভৃতি বিছদ্ধণে বিশেষিত করেছেন, আড়ালে 
হেমেছেনও | আমি শ্রীমিশ্রের সঙ্গে দাথ পরিচিত ও "অভিনব 
প্রচেষ্টায় জড়িত হয়ে যুগপৎ বিশ্মিত ও আনন্দিত ও মুগ্ধ হয়েছি এবং 

মুক্তকণ্ঠে এর উদ্ভম, সহনশীলতা ও প্রতিভার প্রশংস! না করে পারছি 
না। “অভিনব একে দিয়েছে কঠিন কঠোর অক্ষয় অভিজ্ঞতা! ; 
বাঙালী কবি, সাহিত্যিক, সংকলকদের পরিণাম দুর্দশা কিরূপ হতে 
পারে ভা যর্ষে যর্ষে উপলদ্ধি করেছেন। অল্প বয়স থেকে ভারতের 



অভিনব 

বিভির স্থান ভ্রমশকালে জওহরলাল নেহেরু, লালবাহ'ছুর, ইন 

গান্ধী, বিজু পটটনায়ক, পদ্পজা নাইড়, প্রকল্প সেন, অজয় মুখোপাধন 
প্রভৃতি নেতা হ্বনামধন্ত সাহিত্যিক ও চিত্রতারকাদের সঙ্গে সাক্ষী, 
করেন ও তাদের শভেচ্ছাসহ গ্রশংলা অর্জন করেন। চীনের ভাত 
আক্রমণ কালে ইনি নিক্ত শরীবের রক্তে ২০ লাইন একটি কবিতা লি? 
পল্মজ! নাইড়ুর হাতে অর্পন ক'রে দেশরক্ষায় নিজের বক্তব্য জাখ%! 
করেন। হেমচচ্ছ সাহিতা যন্দির থকে ১৩৭১ সালে ঠক 

সাহিত্য-বিশারদ' উপাধিপ্রা্ধ ও ১৯৬১ সালে ১ষ পুরকারসহ “ডি 

চ্যাম্পিয়ন” হন। অধুনালুপ্ঠু নতুন আলো'র সম্পাদক । সাংবাদিক 

বর্তমানে বি, এ, ক্লাসের ছাজ । আ্রীমিশ্রের উজ্জল ভবিষঘাং জা 

একান্ত কাম । ইশ্রীবিষেক কামিলা|। 

$ 

সম 




